
افي

ضحؤءالإسهلَا!

تةلمحف

ءرلُرجملُلكربرتكلا

انحف!سلمحاممرعلىزولَُا

!لعكمملدبهرَافىِين!علاالانهَ!مهَ

ئها--با

.ا؟1لإ**-افًثوالشلهـلم

و!لباعتوثوزيعلنثر
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المجشا!عا!ر

في

صفؤءالإسًلَا!
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الاولمطا!عة

هـ198ع-!1405

محفوظةوالنشالطبىضوقجمغ

جدة-لشروقاارلد

ة"!ير/!اخحهلملإلإ--

هةؤالططواثورسعللتر

كطر3فرعابغدادةفرعتاول:االانانرن

محةطر!6،236إ.776873

فكائا86ىفا2ْإل،أل؟ح!ةْ،؟،6:ب.ص

،.12.93"نلكس

وولآ؟لصالملكة:جمة
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ميِجَّرلآِناَطيَّثحملفملمحادَّمحوُذا

ًّجرلإرِمَخرلِآَهَّطِؤ

القُ!إَوْفَلَومحَالَّم1َ"الىحمنإ

((نلمجاا!غَنأَسنالا

صَدَقاللهَ!عَطو
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إ!طاء
وَهن،وَ!اعَلَىحلتنيمَنْإلى

صِغِيرًا،اَإحَتيعَلىتوِهَسمَنْإلى

،اإًل!يلِبُقَتًس!عَلىام!رَحنَمإلى

وَرِخممَاهَا،ا!اَعُدإلىَّأَهدَت!َمإلى

أَقدَامِهَا،محتََةًّجْباُهَتلاَلَتَجقَمإلى

."ابحَيبَةِيئُهأإلط

صَهطيعَهَا،:!سئقهِتيعرفَانًا

..ال!دَالممؤَا!عِهَذاافَدِي

المؤلف
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هةمقلى

وارسل،ثئلكلوتبياناَللمعرفةمنهاجاَكنابهانزلالذيدئةالحمد

اللَةرصلخاتمعلىوالسلاموالصلاة،للعالمينورحمةللهدايةن!إساَرسوله

الئيرطرضهسلكومنوأصحابهآلهوعلىعل!محمد،رسالاتهاكملوحامل

الدفى.يومالىالقوممنهاجهوانتهجالشريفةسُنتهواتج

البعض،يفهمهقدالذيبالمعنيتأليفاَالكتابْهذافليس،بعدأما

نأالقائمةللوقائعتتيح،النفسلعلمجديدةنظرةينظرهناالمؤلفولكن

)صلاميةصورةوفي،جدولثوبنيالنفسيةللظواهرتفسوخلالمنتتبدى

عملالمنطلقهذامن.النفسلعلمالعصريةالاسلاميةالنظرةوهي،عمرية

الاملامي،العلميالجهدهذاالقارىءيديبينليضعجهدهقصارىالمؤلف

لئةفالكمال،الكماللهامذعغير،الآنعليهاهيالتيالصورةعلىليكون

أنحاءنيوأبنافطلزملائيأقدمهمتواضعجهدهووإنما،لهضريكلاْوحده

الأولوالهدف..الميدانهذافيةد!دجرائدةكتجربة،الاسلاميالعالم

بهدىوتيمنأ،ذلكنيتعالىالذلأمرتلبية،بالايمانالعلمإقترانهو،والأضر

والادراكالانتباهإعمالعلىأتجاعه!ضدفىيوج!فلا.!ا!كريمرسوله

النفع!،الداخليكونهونيالماديالخارجياللةكونفيوالتفكروالتأيخر

علفريضةالعلم!طلبأناعتبرأنهحتىالحنيفالاسلامفعلكا،البشرية
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هذايغفلولم."إقرأ،،بدستورها)ستهلأمةأولفنحنغروولا،مسلمكل

منطلقمنومساوئهامحاسنهاليبينعرضهابل،الوضعيةالنظرياتالكتاب

اعلط.اللةرسولعنصحوما،الكريمالقرآن

فيالنفسعلمميدانفيالأساسيةالموضوعاتالكتابويغطي،هذا

النفسعلموموضوع،للانسانالنفسيالبناءأساستتناول،فصلأعثرثلاثة

السلوكوأبعاد،النفسعلمفيالبحثومناهج،بهامرالتيوالمراحل

والقدرة،والتعلم،اثووظاهرةْ،والعواطفوالانفعالات،والدوافع،الانساق

النفسية،والصحة،الفرديةوالفروق،المعرفيةالعقليةوالعمليات،العقلية

دارسبهايحيطأنيجيرئيسيةموضوعاتوهذه.الث!خصيةموضوعوأخ!%

النفس.علم

فيالاسلاميةالكلياتطلاباللةضاء)نيفيدالحاليةصورتهفيوالكتاب

وخاصة،الانسانيالسلوكعلىالأضواءيلقيلأنه،الاسلاميالعالمأنحاء

الاسلامي.المنظررمنوالشخصيةوالاجتماعيةالنفسيةالجوانب

لفضيلةالتقدىوعظيمالشكربخالصالمؤلفيتقدمبالجميلووفاءَ

بنمحمدالامامجامعةفرعمد!المصلحالعزنرعبدبناللةعبدالايهتور

الضحيانابراهيمبنالرحمنعبدالاجمعوروسعادة.بالجنوبالاسلاميةصعود

الاجمنورسعادةوكذلك.بالجنوبالاجتماعيةوالعلومالعربيةاللغةكليةعميد

لما.بالجنوبالاجتماعيةوالعلومالعربيةاللغةكليةكيلعثمانحسينبنصعد

للمؤلفودافعاَهادياًكانالذي،والمشورةوالتشجيعالعونأصدقمنقدموه

الشكرخالصجمبعاًفلهم،الكنابهذاصفحاتببنالطببةرحلنهني

التقدكل.وعظيم

وأبعونساهممنلكلوالتقد!الشكربخالصالمؤلفيتقدمكا

وأخص.التقدىوعظيمرك!ثلاوافرجيعاَفلهم،د!د!متوجيهأونصح
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وأصولالشريعةكليةعميدالغامدىعلىبنالعزفىعبدالدكنورفضيلةبالشكر

.بالجنوبالدين

رفيقةالىوالتقد!الضكرآياتبأبمدقيتقدمأنالمؤلفيفوت-ولا

خرلاتماممستروتضجيع،شاقْجهدمنوتبذلهبذلتهلماعمروأمكفاحه

.والتقد!الشكرمشاعروأصدقأخلصفلها،الأعمال

هذاتقديمنيخيرَاوفقتقداكونأنوتعالىسبحانهاللةمنأرجووأخ!%

التيوالفائدةالنفعاللةشاء)نالكتابهذافي!كونوأن،المتواضعالجهد

الكبر.الاسلاميالعالمأنحاءفيالدارسينلأبناثنانثدها

cالتوفيقولمكاواللة c c

فيأبما

الموافق

هجر!ة1404

ميلادية1983

المؤلف

محمد.محمدكمؤد
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مةمقلى

الأولالفصل

ثافيالفصل

الفهرس

الموفوع

القرآنفيللانسانالنفيالبناءأماس:

.السلامعليهآدمخلق."

.الانسانطبيعةء

.القرآنفيوال!خالنفس.

النف!.محاسه.

النفس.وتهذبالاسلام.

بهامراييوالمراحلالنفىعلمموفوع:

النفس.علمعنناربخبةنبذةج

القديمةالاصلاميةالدراماتبعضعنتاريخيةنبذة.

النفس.مجلمموضوع.

النفس.علميتعرلهف

النفس.علماهداف.

النفس.علمفرؤع.

.الأخرىبالعلومالنفىعلمعلاقة.

الصفحة

19

30

ور29

ri

32

40

حير4-

44

46

46

53

"of
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ا!لوضوعلفصلا

النفسعلمفيالبحثفاهج:الثاكالفصل

مقدمة..

البحث.فيالعامةالطرقص

الذاتي.المنهج!ء

الذاتي.والمنهجالاسلام.

الموضوعي.المنهجص

الموضوعي.والمنهجالاسلام.

التتبعي.-المج.

التتبعي.والمنهجالأفلام.

.العياديالمنهج.

.العياديوالمنهجالاسلام.

التجرديي.المنهج.

التجر!ي.والمنهجالاسلام.

البحث.فيالحاصةالطرقص

البحث.عينة.

الملاحظة.0

التجريب.0

المقابلة..

ألاص!تع!ااتءالخسية.!رو:

النفس.علممدارسث

أ:رم!ةالغرللوآلفرضية..!م

.النذ*،ال!حلل+!يع!إلملىرسه

الاسلامية."ر

1V

III

70

70

71

72

74

74

75

76

VA

80

84

Ac

Ac

Al

AV

AA

u_

97

98
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لموضوعا!لا

الانصالي.السلوكأبعاد:الربعالفصل

*!ب.

كط.

مقدمة.

.(الوراثة)الداخليالبعد

الانافي.للنشاطالفسيولوجيةالأص!

العصبي.الجهاز
.الغدىالجهاز

بالوراثة.والاقمامْألاسلام

.(البيئة)الحارجيالبعد

جزافية.مولرات

تاريخية.مولرات

)جتماعية.مولرات

ثقافية.مولرات

نفسية.مولرات

بالبيئة.والاهتماممالاسلا

الدوالع:اطاصالفمل

مقدمة..

االلإهم!إفعللدافع.بعرظالف%ص

الدوافع... لواصاا

ألسعوضعورن.االمكتتتبهااالدوأفعصئر

الدفاعية.الحيل.

لهعاولوحيرجيهالاصلام1

NI

10

10

قي10

10

10

11

11

11

11

11

11

11

12

I?

صض
ئح!ئحر

132

133

134

136

137

147

-157

163
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السادكاالفصل

الاحالفمل

الموضوع

والعواطف.الانفعالات:

:الانفعالات:أولأ-

مقدمة..

.الانفعالتعريف.!خ

.للانفعالالمصاحبةالتغ!إت.

.الانفعالاتتعلمطرق.

.الانفعالاتلبعفىأمثلة.!

-----ص،نفعارر--اخف-.

.الحوفإنفعال.

الحسد.انفعال.

العواطف::ثانيا-!!

متدمة..

العاطنة.تعر!ف.

العاطفة.تكوين.

العاطفة.أهمية.

العاطفة.أنواع.

والعاطفة.الاصلام.

الصفحة

711

168

168

16 A

169

vv'

فح--------

Ar?

186

190

191

191

9 r

193

194

6q%

ا!لفة.ومراحلهوخمائصهمفهوبه،افو:

مقدمة..

اثو.درامةأهداف.

اممو.تعريف.

اثو.مظهرا.

اكو.نيالتغرجوانب.

للنمو.العامةالحصاثعى.

12

201

202

203

204

204

204

206
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اثامنالفصل

انسعلفصلا

الموفوع

اثو.فيتويرالتيلمإ!علا.

الهو.مراحل.

:ال!حلم.

.مقدمة.

التملم.معنى.

التعلم.تعريف.

التعلم.شروط.

النضج.".
الممارمة..

الدافعية..

التعلم.نظريات-

.لهرنك!صولفرطن.!خر!مأ
.ثريننطرءلالا

ثورند!ك.ة!رطلالثا

الجشتالت.نظريةالعا

الجيد.التعلمعلالماعدةلمإ!ملا.

التعلم.تائج.

لضالة.القدر8ا:

مقدمة..

(الأكاء)العامةالعقلةالقدرة:أولأ-

.الايهاءقياك!.

13

الصفحة

211

217

227

228

229

231

232

233

235

235

237

243

247

Vol

264

VIA

270

275

275

277

280
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العاثرالفصل

لموضوعا

.ءاك*الاطبقات

الدراعي.والنجاخالايمء

المهني.والنجاحالاكاء

الاجتماعي.والتوافقالاحمء

.الأيهاء)ختبارات

الطائفةالقدرات:ثان!أ

الحاعى.والاستعدادالطانفيةالقدؤ

.والقدرةالحاعىالامتعدادقياس

.اللغويالاستعداد

.(الحا!)يضا!رلاالاستعداد

الميكانيكي.الامتعداد

العقلى.للقياسالعمليةالأهمية

المعرفية.الضالةالعملات:

.الادراك:أولأ-
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الذ؟نية.العوامل.

الموضوعية.العوامل.

اخف:لافأ-!
.اركوالاالتفكر.

.والاح!ءالتفكر.

والتأيهر.التفكر.

والتخيل.التفكر.

النفكر.مراحل.

ايايمر.:لالثأ-

14

الصفت

282

284

28ء

286

287

293

293

294

294

296

297

298

301

303

305

306

308

ووع

312
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1ء
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لموضوعا!لا

.الاصترجاع.

.التعرف0

.للامترجاعالميزالعوامل.

الذاتية.العوامل.

الموضوعية.العوامل.

.النسيان.
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مقدمة..
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الفرد!ة.الفروقفيالقياسثأة.

الضد!ة.الفروقترزح.
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1ء3
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الفصل
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لموضصعا
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الشكلرقم

اليانيةوالرسوموالجداولالأفطل

الموفوع

العصبية.الحلية

العصبية.الوحدة

العصبي.للجهازعامثعكل

.للدماغجانبيمنظر

.للدماغخلفيمنظر

والحركية.الحسيةومناطقهالمخفصوعى

خلفة.إنفعالاتعنتعبرصورة

.الأيهاءتوؤ-شكل
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الأولالفصل

للانسانالنف!البناءأساس

الكربمالقرآنفي

الخبير(اللطيفوهوخلقمنيعلمألا!

(14:)الملك

.مقدمة.

.السلامعليهآدمخلق.

.الانسانطبيعة.

الكربم.القرآنفيوالروحالنفس.

النفس.محاسبة.

النفس.وتهذيبالاسلام.

19
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الأولالفصل

مة:مقلى

الانسانطبيعةفيالتعمقإلىصادقةدعوةوجلعزاللةكتابفي

هنامن،يعيشهاالتيالدنياالحياةهذهفيومصو،وظيفته،دوره،البضري

وجهعلىالنفسوعلمالعموموجهعلىالانسانيةالعلومدارسعلىوجب

وحتى،البشريةللنفسالانسانيةالطبيعة،يتفهمماأوليتفهمأنالخصوص

البشرية.للنفسوشاملوصحيحواقعىفهمعندراساتهتنطلق

:السلامعليهآدمخلق

تعالى:لقولهمصداقأ،الانسان

منفيهونفختسويتهفإذا"طينمنبشرأخالقإنيللملائكةرلكقالإذ!

.(ساجدينلهفَقَعُواروحي

(72 - 71 : a)

الحديثالعلمويقرر.(1)تعالىاللةروحمنونفخة،طينمنقبضةمنخلق

مثل،الأرضطينمنهايتكونالتيالعناصرنفسمنمكونالانسانجسمأن

العناصرمنذلكغيرإلىوالكالسيوموالحديدوالكربونوالأيدروجينا!سجين

.الأرضتربةمنهاتتكونالتي

.43عى،1974،الثووقدار:بروت.الانسانيةالنذ!فيدراسات:قطبمحمد(1)
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مطالبمخلفنيتتمثلالانسانمنهاخلقالتيهذهالطينقبضة

لِقررمثلاًوالعطشالجوعظاهرتاففي.بقاعهلحفظاللازمةالحيويةالجسم

لجسمالبيولونجيالتركيبإلىالأصلفي!جعانأمرانأنهماالحدثالعلم

الدوافعمنذلكغيرالى..والاخراجوالتنف!يالجنسيالنشاطأيضأ.الانسان

.الانسانبجسمأساساَتتعلقحيويةأنشطةالأصلنيهي،الفطرية

للانسانالروحافيالجانبأما،الانسانمنالماديالجانبيمثلهذا

حياته،فييمارسهاالتيالمعنوياتكلفطفيتمثل((اللةروحمننفحة)،

والايمانوالعدلوالأمانةوالصدقوالمودةوالاخاءوالتعاونوالرحةوالرفالخير

ذلككل،حياتهواقعفيتحقيقهاعلوالعملالعلياالمثلوبكلتعالىبالئة

علهها!ستدلولكنالحواستدكهالاأيماديةغيرمعنويةروحانيةسلوكيات

.المحسوسالواقعفيآثارهامن

يميزانماأهم(والروحيالمادي)الانسافىالسلوكمناللونانهذان

النف!يالبناءنيومشهودةواضحةحقيقةالأمرواقعفيوهما،البضريالنشاط

طبيعته.فيالازدواجمظاهرمنكمظهرللانسان

:الانسانطبيعة

الازدواجهذا،الطبيعةمزدوجكيانأنه،يرث!بلاالكيانفيماأبرزان

الحيواناتسواءتعالىاللَةمخلوقاتممائرعلالانسانبهاتفردخصيصة

الملألكه.أو

تصرفاتهبحدودتتحددالطبيعةهذه.واحدةطبيعةذومخلوقفالحيوان

بل،لهالموجههيوغرائزهالسلوكيةطاقتهمصدرهوالحيوانفجسم،العَرنرية

!ستثوحينيأكلالحيوانأنفنرى.بأكملهعالمههيالغرفىيةتصرفاتهأن
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.ا!تفاءحدا!ئ!ة!رغلهتقررحينالطعامعنوممسك،الجوعدافع

الوقتذلكاختيارفيدخللهليس،معينموسمفيجنسياَينشطكذلك

موعدفيالجنسيالنشاطعنيكفنجدهثم.غرنرتهمنبتوجيه!سلكوانما

علىالمقدرةلنفسهلايملكوحتى،متراهولايدركهولايختاره،محدد

سلوكاًلايكون،الحيوانبهيأقيسلوككلذلكعلىوفس.مخالفته

الذيالسلوكذلكيعتبرالأولالمقامفيوإنما،)رادتهعننابعاَذاتياَتصرفاَأو

حتىيمكنهولا،مقاومتهايملكلاأوليةفطريةلدوافعمباشرةكاستجابةبهيأتي

عليهتمل!مالكلتماماَيستسلمفهو)ثباعها،ارجاءفيالتفكيرمجرد

الغرنرة.

واحدإتجاهفيتعمل،واحدةطبيعةذوالحيوانيعتبرذلكعلىوبناء

فحسب.الجسميةحاجاتهاشباعهو،فقط

آدمخلقسبقتبأنهاالكريمالقرآنحدثنافقد،الملائكةخلقعنأما

تعالى:لقولهمصداقاَ،السلامعليه

(...خليفةالأرضنيجاعل)فيللملألكة!لكقالذ)و!

(30:البقرة)

منها،بشريةغرأخرىبأنواعمسبوقأكانآدمخلقأنيعنيهذا

لنواميستخضعالملائكةهذه.رث!بلانحنندكهاولانراهالاالتيالملائكة

العلياالارادةاهرّيسُتحيث،يمدَالاالنوعلهايخضعالتيغيربهاخاصة

مصداقاً،إختيارأوارادةبحريةتبتلىأندون،واذعانخضوعنيبهاخيأتمر

تعالى:لقوله

(يؤمرونماويفعلونأمرهمماالديعصونلا!

(6:)النحرم

وعليعروحهنطاقفط!يشفهو.واحدةطبيعةذومخلوق)ذنكَلَملاف

دئهالكاملةالطاعةعلىومفطور،ذاقيتصرفأومنهارادةبلاتعالىاللةأمر
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جسمية،غرائزلهليستبهنعرفهالذىوصفهمنكَلَملاو.وتعالىسبحانه

تعملساميةروحيةغرائزلهاكانوإن.ماديةأجساملهاليستالملائكةلأن

نيتعمل،واحدةطبيعةذاتمخلوقاتفهي.وجلعزاللةمنوبتوجيهبوحي

.الحيواناتسائرتفعلكاالجسدية)تجاهفيولي!،الروحانيةإتجاه

حمةلهحتبرالازواجهذا.الطيعةالمزدوجالكائنهووحدهفالانسانإذن

سلوكفكل.والحيوانكَلَملامنكلعنالمتميزةلشخصيتهوطابعحماتهمن

بأمرقادرفهو،المتميزةالفذةالظاهرةهذهفيهتبدوالانسانبهيأقىتصرفأو

منغودون)نفردالذيوحدهفهو،)تجاهمناكثرفيالسلوكعلىتعالىاللْة

العقلفيلثم!محيااختيارومسئوليةوالجدلالتفكيربخاصيةانحلوقات

لاخلاصيؤهلهمماذلكغرإلى،المعرفيةالعقليةالقدراتومختقف،والأرادة

شعائروإظتشالىاللةخلقنياق!لبفكرآلتدبرالقدروكذلَد،لئةآ

والأرضالسماواتتحملهاأنأبتالتيالامانةكلأي،أرضهعلىاللةدين

،الانسانفحملهاوشدتهاثقلهامنوخفنحملهاعنوأعرضنوالجباك

تعالى:لقولهمصداقأ

وأشفقنيحملنهاأنفأبينوالجبالوالأرضالسمواتعلىالأمانةعرضناإ،لا!

(...الانسانوحملهامنها
(2V:الأحزاب)

الكامنةالطاقاتمنالسلامعليهآدموهبوتعالىسبحانهالدّولكن

مخلوقبهايكرملمما،الأمانةهذهلحملتؤهلهالتيالمذخورةوالاستعدادات

تعالى:لقولهمصداقأ،غو

بأحماءأنبئوفطفقالالملائكةعلىعرضهمثمكلهاالأحماءآدموعلم!

أنتانكعلمتناماإلالناعلملاسبحانكقالوا!صادقينكنتمإنهؤلاء

الحكيم(العليم

(31،32:البقرة)

،الأرضعلىلحليفتهالعظيمالالهيمووتعالىسبحانهاللةأودعهكذا
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الانسانحياةفيكبرىقيمةذاتقدرةوهذه.التسميةعلىالقدرةسروهو

لهاضرورةلالأنها،الخاصيةبهذهلهمحاجةفلاالملائكةأما.الأرضعلى

.(1)مهلتوهبلمثمومن،وظيقهمفي

نأإلا،للانسانتعالىاللةوهبهاالتيالضخمةالطاقاتهذهرغمولكن

،الشهواتحبوهيالنفسىتكوينهفيأصيلةضعفنقطةمنتمنعهلمهْدف

وجل:عزلقولهمصداقاً

الذهبمنالمقنطرةوالقناطيروالبنينالنساءمنالشهواتحبللناسزين!

الدنيا(الحياةمتاعذلكوالحرثوالأنعامالمسومةوالخيلوالفضة

(14:عمرانآل)

هذهفي،عهانُهيّالتيوالشجرةآدمقصةفيواضحةضعفهنقطةوتبدو

وجل:عزلقولى،.والصهواتا!للزاتامماالانسانضعفنقطةتبدوالقصة

عزماً(لهنجدولمى!نفقبلمنآدمإلىعهدناولقد!

(115:)طه

منعزلقولهمصداقاً،تولتهقبلأنآدمعلىوجلعزاللّهكرممنولكن

قائل:

منهااهبطواقلنا*الرحيمالتوابهوإنهعليهفتابكلماترلهمنآدمفتلقى!

همولاعليهمخوففلاهداىتبعفمنهدىمنىيأتينكمفإماجميعاً

(خالدونفيهاهمالنارأصحابأولئكبآياتناوكذبواكفرواوالذين*يحزنون

r9)البقرة: ،3-8 cry)

وهي:البشريِانحلوقعنعامةبفكرةنخلص،تقدممما

قبضة)الشهوانيةالجسديةبينيجمع،مزدوجةطبيعةذومخلوقهو-1

انحلوقفهو.(ابئةروحمننفخة)الروحانيةالنورانيةوبين(الطين

.انحلوقاتسالًردونالخاصيةبهذهتفردالذيالوحيد

.57عى،1983الأولالمجلد،الثووقدار:بروت،القرآنظلالفي:قطبجد(1)
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في:تتمثلوالتيالمعرفةابرزها!صحصطاقةبقدراتمزودمخلوفهو-2

تعالى:لقولهمصداقأ،ا!والتدعلىالانسانقدرة(أ)

فيويتفكرونجنوكموعلىوقعودأقياماًاللةيأيهرونالذين!

فقناسبحانكباطلأهذاخلقتمارشاوالأرضالسمواتلخق

(النارعذاب
(191:عرانآل)

وجل:عزوقوله

أقولولاالغيبأعلمولااللّهخزائنعنديلكمأقوللاتل!

الأعمىيستويهلقلإلىّيوحىماإلاأتبعإنمَلَكأنيلكم

(تتفكرونأفلاوالبصير
(50:الأنعام)

قائل:منعزوقوله

بهفاختلطالسماءمنأنزلناهكاءالدنياالحياةمثل!إنما

الأرضأخذتاذاحتىوالأنعامالناسيأكلمماالأرضنبات

ليلاًأمرناأتاهاعليهاقادرونأنهمأهلهاوظنوأزينتزخرفها

نفصلكذلكبالأمستغنلمكأنحصيدأفجعلناهانهارأأو

(يتفكرونلقومالآيات
(24:يونس)

تعالى:وقوله

الأيهرأهلفسئلوااليهمنوحيرجالاَالاقبلكمنأرسلناوما!

لتبينالأيهراليكوأنزلناوالزبربالبينات!تعلمونلاكنغإن

(يتفكرونولعلهمالههمأنزلماللناس
(43،44:النحل)
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وجل:عزوقوله

بينهماوماوالأرضالسمواتالدّخنقمايتفكروالم!أو

!كمبلقاَىالناسمنكثيروانمسمىوأجليإلابالحق

لكافرون(

(8:دم1)

تعالى:وقوله

(الألبابأولواوليتأيهرءايتهليدبروامباركاليكأنزلناهكناب!

(29:ص)

اللةخلقفيالتعكرتالدبرعلىالناسالكريمالقرآنيحثهكذا

والعظاتالعرمنهلهتم!ونلعلهمالكريمكتابهوفيتعالى

والدنيوية.الدينيةوالمنافعوالح!إت

الانسانبهاتفردالتيالحاصيةهذهشأنفي:الجدلخاصية)ب(

وجل:عزاللة!ولالأخرىانحلوقاتسائرعن

قالاذكلُملااللةأتاهأنرلهفي)براهيمحاجالذيترألم!

.)براهيمقالوأميتأحىأناقالويميتيحىالذيددابراهيم

فبتالمغربمنبهافاتالمثرقمنبالشصيأتيط!رفإن

الظالمين(القوميهديلاواللةكفرالذي

(258:البقرة)

الحقأنرغم،الحقبهليغلبوابالباطلكفرواالذينيحاولهكذا

وجل:عزفيقول..فيهغموضولاثبهلاواضح

الانسانوكانمثلكلمنالقرآنهذانيللناسصرفناولقد!

جدلأ(ثئاص!

(54:الكهف)
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قائل:منعزوقوله

كفرواالذفىويجادلومنذرينمبثرفىإلاالمرسليننرسلوما?

هزواَ(أنذرواوماءاياقيواتخذواالحقبهليدحضوابالباطل

(56:الكهف)

دونالانسانبها)نفردخاصيةهيالتي:والاختيارالارادةحرية)ب(

وجل:عزقولهمنذلكلناويتضح،اللةمخلوقاتسائر

(...الغيمنالرثدتبينقدالدينني)كراهلا!
(256:البقرة)

تعالى:قولهوني

فإنمااهتدىفمنرلكممنالحقجابمقدالناسأيهاياقل!

بوكيل(عليكمأناوماعلههايضلفإنماضكومنلنفسهيهدي

(108:)ىنس

قائل:منعزوقوله

(..فليكفرشاءومنفليؤمنشاءفمن!لكممنالحقوقل!
(29:الكهف)

تعالى:وقوله

النجدفى(وهديناه"وشفتينولسانا5َعينينلهنجلألم!

(10)البلد:8،9،

مائرعنوميزه،الابصارنعمةنام!نالاوهبوتعالىسبحانهفالئة

الحرادراكعلىالقدرةخصائصأعطاهكا،النطقبميزةمخلوقاته

ليختار،والباطلوالحق،والطيبوالحبيث،والحراموالحلال،والشر

الانسانوتعالىسبحانهاللةزودفقدلذلك.شاءأيهماولنفسهبنفسه

النجدين.أيلسلوكالمزدوجالاستعداد

خاصيةتعالىاللّهمنحهالانسانأنالكريمةتايَالاهذهلناتبينوهكذا1
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القولصت!اكا.لألمحلاصةقْ!ه"واءالاختيارومسئوليةوالجدل*التفكر

الموجهالسلوكوهما،البثرىالسلوكيميزانمااهمالسلوكمنلونينهناكأن

فهو،ازدواجهرغمِالكيانوهذا.الروحنحوالموجهوالسلوك،الجسبمغو

إنه،رخَالاعنبعيداوحدهمنهماكليعملمنفصلينعنصرلِنمنمكوناليس

للانسانأعطتالتيالالهيةالنفخةفتلك.منفصلينوروحأجسمأليس

فيهصرتلانما،الطينمنالمسوىالكيانعنمنفصلأعنصرأتظللم،روحه

جسميأكياناًفأصبح،العضوىكيانهبكلوامتزجت،آخرهإلىأولهمنكله

عنصرعنالروحعنصرفيهلاينفصلبحيث،الوقتنفسنيروحيأ

معأوجسدروحهو)نمابحتاً،روحأولاهوبحتأطيناَيعدفلمالجسد،

.مترابطانممتزجان

علىلاالفطريةدوافعهيشبعالسويفالانسانمؤكدةحقيقةتعتبرس!هذه

علىالروحانيبسلوكهيقومأنهكا.الانسانطريقةعلىولكنالحيوانطريقة

الملائكة.طريقةعلىلاالسويالانسانطريقة

الموحدالمزدوجالكيانلذلكوفقأيسلكالانسانأنالقولوخلاصة

نسبتنوعكانوإن.عنهومستقلأرخَالاعنمنفصلأعنصريهمنبأيلا

تعالى:لقولهمصداقأ،البشريالسلوكتنوععنمسئولأيعدالامتزاجهذا

عجولأ(الانسانوكانبالحيردعاءهبالشرالانسانويدع!

(11)الاصراء:

تعالى:وقوله

سبيلأ(أهدىهوبمنأعلمفربكمثاكلتهعلىيعملكلقل!

(84:الاسرء)

بين،واللطفةد!ئلابيندرجاتهفيالبشريالسلوكيختلفوهكذا

.والايمانالكفزبين،والظلامالنوربين،والصفاءالعتمةبين،والرقةالغلظة
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الكربم:القرآنفيوالروحالنفس

النفىحقيقةهيالانسانفيالازدواجيةمظاهرمنمظهرأوضحإن

الانسانطيعةفيماكلعنهأث!نيالذيالأصلهيتكونقدالتي،والروح

.الأخرىانحلوقاتسائرعنبه)نفردإزواجمن

فالروح.مترادفتينفيهفليستا،والنفس(1)الروحبينالكريمالقرآنويمرق

تعالى:لقولهالوحيأمينيعنيمامنها،مرةوع!ثرينإحدىالقرآنفيولات

المنذرينمنلتكونقلبكعلىالأمينالروحبهنزلالعالمينربلتزيلوإنه!

مبين(عردبلسان

(193:الثعراء)

تعالى:ولقوله

وبثرىوهدىآمنواالذينليثبتبالحقدرلكمنالقدسروحنزلهقل!

للمسلمين(

(102:)النحل

قبضة)الآدميةالمادةبهتصيرالذيالالهيالسربمعنىالروحتأقىكا

للملائكة:تعالىضوكآدمخلقففي.تعالىاللةبأمرحياًكائناً(طينمن

ساجدين(لهفقعواروحيمنفيهونفختسويتهفإذا!

(29:الحجر)

تعالى:يقولالانسانيالوليدخلقوفي

وجعلروحهمنفيهونفخسواهثممهينماءمنسلالةمننسلهجعلئم!

(تشكرونماقليلأوالأخدةوالأبصارالسمعلكم

"السجدة:9(

1بمصرالمعارفدار،قرايخةدراسةالانسانفيمقال:الرحمنعدعَائةالاجمورة(1) 1I9م،

Iii ,a.
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تعالى:وقوله

وصدقتروحنامنفيهفنفخنانرجهاأحصنتالتيعمرانابنة!ومريم

القانتين(منوكانتكتبه!كابكلمات

(12:التحريم)

فيقول،كنههايعرفسواهأحدولا،تعالىاللةأمرمنهيالروحوهذه

وجل:عز

قليلأ(إلاالعلممنغي!ؤأوماْركطأمرمنالروحقلالروحعنويسألونك!

(85:الامراء)

وجمعأآيةعضرةوستمائةفيمفردةالكريمالقرآننيفوردتالنفسأما

نتدبروحينما.(1)ةرموخمسينوثلاثاَمائةأنفسوبصيغة،مزليننفوسبصيغة

المادىبعنصركاأي،عامةبصفةالذاتتعنيأنهانلاحظالقرآنفيسياقها

تعالى:لقولهمصداقأالقتلأوالموتعيهايجوزثمومن،والروحي

النارعنزحزحفمنالقيامةيومأجورآتوفونوإنماالموتذائقةنفسكل!

فاز(فقدالجنةوأدخل

(185:عمرانآل)

تعالى:ولقوله

موتها(حينالأنفسيتوفىاللة!

تعالى:ولقوله

بالحق(الااللّهحرمالتيالنفستقتلواولا!

.145عى،الابقالمرجع(1)

Mfr)الزمر:

(151:نعاملأا)
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وجل:عزوقوله

نكرا(شيئاًجئتلقدنفسبغيرذكيةنفساَأقتلتقال!

(74:الكهف)

سرهىالتيسنروحمرادفةليستالنفسأنالكريمةالآياتهذهتجين

الآدمية.النفسفتكونبالجسدكاملًاإمتزاجأتمتزجالروحوأن.الحياة

أساسية.ثلأنةبمفاهيمالكريمالقرآنفيالنف!ذكرتوقدهذا

:بالسوءالأمارةالنفس-1

تعالى:لقولهمصداقأ

!ث!إند!درحمماالابالسوءلأمارةالنض)ننفم!يائرىوما!

رحيم(غفور

(53:يوسف)

اللوامة:النفس-2

تعالى:لقوله

اللوامة(بالنفسأقسمولاءالقيامةبيومأقسملا!

(2-1:القيامة)

المطمئنة:النفس-3ْ

وجل:عزلقوله

فيفادخليمرضيةةي!ارلىدكالى)جعيالمطمئنةالنفسأيتهايا!

جنتي(وادخلعبادي

(27:الفجر)
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ابفس:محاسبة

أعمالففينناللة!سبر!سحمانةلعااماناسن!سالا
لقولهمصداقافشراوإنفخير!!خإنا!لعفيحاسب،وسلوكوأفعال

تعالى:

حبةمثقالكانوانشيئأنفستظلمفلاالقيامةليومالقسطالموازلنونضع!

حاسبين(بناكفىبهاأتيناخردلمدن

74:الأنجياء

رهينة(كسبتبمانفسكل!

(38:)المدثر

(المأوىهيالجنةفإن!الهوىعنالنفسونهىلردهمقامخافمنوأما!

(f1-40:)النازعات

وإذا"فجرتالبحاروإذا*انتزتالكواكبوإذا!انفطرتالسماءإذا!

(وأخرتقدتمانفسعلت!بعزتالقبور

(5-1:الانفطار)

النفس:وتهذيبلامالاس

رسولمحمداًوأناللةإلاإلهلاأنشهادة،خمسعلالاسلامبنى

لمنالحراماللَةبيتوحج،رمضانوصوم،الرجةوإيتاءالصلاةوإقام،اللة

سبيلاَ.إليهإستطاع

رسولمحمداَوأناللةإلاإلهلاأنشهادةْهيالخمسةن!اهذهفأول

وجل:عزلقولهمصداقاَ،تعالىاللةبتوحيدالاسلاميأمرناهكذا،اللّه

الرحيم(الرحمنهوإلاإلهلاواحدإلهوإلهكم!

(11Y':"البقرة
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تعالى:وفوله

الناساص!ولكنالقئمالدينذلكإياهالاتعبدواألاأمرلئةإلاالحكمإن!

(يملمونلا

(40:يوصف)

قائل:منعزوقوله

(....إياهإلاتعبدواألارلكوقضى!
(23:الاس!إء"

لشئؤله،المضرفوهوالكونومدبرثئكلخالقوتعالىسبحانهفاللّه

لهشريكلاويميتيحعسوالذي،وينفعيفروالذكط،ويمنعيعطىالذيفهو

تعالى:لقولهمصداقأ،ملكهفي

ؤلعزتشاءممنالملكؤشزعتشاءمنالملكتؤتياطكمالكاللهمتل!

فطالليلتوبم*قدىثيكلعلىإنكالخيربيدكتشاءمنوتذلتشاءمن

الحيمنالميتوتخرجالميتمنالحيوتخرجالليلفيالنهارؤدوجالنهار

(حساببغيرتشاءمنؤلرزق
26،2:عمرانآل) V)

سبحانهاللةلغيرالعبوديةمنالبشريةالنفستحرر،اللَةإلاالهلافشهادة

النفىتنحطفلا،وأؤلانهوأوزارهالثركخرافاتمنوتطهرهافترفعها،وتعالى

.كانمهما)نسانأوحيوانأوجادعبادةالىالبشرية

عل!لمحمدبالشهادةالامسلماسلاميتمفلا،الذرسولمحمدأوأن

عزلقولهمصداقأ،واجبهالرسولطاعةأنتعالىاللةلناأوضحوقد.بالرسالة

وجل:

اللة(بإذنليطاعالارسولمنأرسلناوما!

(1t:الساء)
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وجل:عزلقولهالهدايةسبيلالكريمالرسولوطاعة

حملغماوعليكمحملماعليهفإنماتولوافإنالرسولوأطيعوااللةأطيعواقل!

المبين(البلاغإلاالرسولعلىومات!دواتطيعوهوإن

(54:النور)

لقولهمصداقاَ،جمعاءللبشريةرحمةإلاارسلمار!!الرسولوإن

تعالى:

للعالمين(رحمةإلاأرسلناكوما!

(107)الأنجياء:

)تباعهيجبالذىاثوذجهوعل!محمداَبأنالعالمينرببلغناوقد

وجل:عزلقوله،بهوالاقتداء

الآخرواليوماللّه!جوكانلمنحسنةأسوةاللةرسولنيلكمكانلقد!

محعيرًا(اللةوذكر

(21:الأحزاب)

تعالىاللَةجعلوقد.الصلاةإقامةهو،الاسلامأركانمنالثافيوالركن

تعالى:لقولهوالمكانوالثوبالبدنطهارةثروطهاأهممن

إلىوأكديكموجوهكمٍفاغسلواالصلوةالىقمغإذاآمنواالذ!نأيهايا!

واناو!طافجُنباكنغوانالكعبينالىوأرجلكمبزشكموامسحواالمرافق

فلمالنساءلمستمأوالغاثطمنمنكمأحدجاءأوسفرعلىأومرضىكنتم

اللةىيدمامنهوأ!ديكمبوجوهكمفامسحواطيبأصعيدأفتيممواماءتجدوا

لعلكمعليكمنعمتهوليتمليطه!بمد!رولكنحرجمنعليكمليجعل

(تشكرون
(6:)الماثدة

طاهرالظاهرنظيفاليومفي.مراتضرلهالىقلبهموجهاَالعبدفيقف

ذلكفيوكر،والهدايةالعونمنهطالبأأهلههوبماتعالىاللةعلىمثنياَ،البدن
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حرمفيماالوقوعمننفسهفيمنعوخشيتهوجلعزاللةمراقبةو!وده!سهفي

تعالى:لقوله،عليهاللة

الفحشاءعنتنهىالصلاةإنالصلوةوأقمالكتابمناليكأوحىمااتل!

(تصنعونما!علمواللةأكبراللةولأيهروالمنكر

(45:العنكبوت)

فيتبعثأنهاكا،الحرامنيالانسانوقوعمنالصلاةتمنعهكذا

والطمأنينة.الأمنمنتبعثماالضفس

الصدقالانسانفي!طالذئالصوم.الصومفهو،الئالثالركنأما

منهذهوكل.المشاقواحتمالالارادةوقوةالنفسو!بطوالصبروالأمانة

الانسانصومففي.الاسلاما!لعيحثالتيالفاضلةالحميدةالخصال

الصائميخلوفقد.تفالىاللةإلىالتقربفيورغبةوجلعزاللةلأوامرإمتثال

والعطق،الجوعبهاثتدقدويكون،تعالىاللْةالارقيبعلهاوليسنجفسه

تعظيمأشيئأيتناولأنفيألىالمشروباتوأعذبالأطعمةأشهىلدهمتناولوفط

له.بعهدهووفاءَتعالىاللةلأوامرلاكبارأوإجلالأ

الصالهم.المؤمننفسفيالطيبةالفضاثلالصوم-يقوىهكذا

سداَالغنيمالفيتعالىاللةفرضهاالتي.الركاةاتياءهو،الرابعوالركن

علىوعونا،السبيللابنؤليس!%،الغارملكربةوتفريجأاعاجالفقيرلحاجة

وجل:عزلقوله.العامالحيرسبيل

ونيتلو!موالمؤلفةعليهاوالعاملينوالمساكينللفقراءالصدقات!إنما

حكيم(عليمواللةاللةمنفريضةالسبيلوابنالدّسبيلوفيوالغارمينالرقاب

(07:التودة)

تعالى:لقوله،ةبالرجالصلاةقرنماَإ!عحمالكريموالقرآن

الزكوةويوكواالصلوةويقيمواحنفاءالدينلهمخلميناللةليعبدواإلاأمرواوما!

القيمة(دفىوذلك

(5:البينة)
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وجل:عزلقوله،بالفلاحالمؤمنينعلتعالىاللةأثنىوقد

اللغوعنهموالذين!خاشعونصلاتهمفيهمالذين*المؤمنونأفلحقد!

(*فاعلونللزكوةهموالذين!معرضون

(1،2،3،4:المؤمنون)

علىتعوده،الغنيالمؤمنمالعلىتعالىاللةفرضهاالتيالزكاةهذه

مالهتطهرأنهاعنفضلأ،الرحمةنفسهفيوتقويوالكرموالجودالاحسان

تعالى:لقولهممدافأ،ونفسه

صكنصلؤلكإنعليهموصلّبهاؤنركيهمتطهرهمصدقةأموالهممنخذ!

عليم(عيعوِاللةلهم

(103:)التوبة

علىالبائسينقلوبفيالأضغانتمحقالركاةفإنإخرىجهةومن

فيوتقتلاليهمالاساءةعنوتصدهمبمحبهمقلوبهمؤلشعر،المترفينالأغنياء

لقوله،البشريةالنفسآفاتمنذلك.غيرإلىوالحسدوالغلالحقدنفوسهم

وجل:عز

إذامنهايعطوالموإنرضوامنهاأعطوافإنالصدقاتفييلمزكمنومنهم!

(يسخطونهم

(58:التودة)

تعالى:لقولهمصداقاَ،الحجفهو،الاسلامأركانمن-الخاص!الركنأما

(....مبيلاَإليهاستطاعمنالبيتحجالناسعلىوللّه....!

(97:عمرانآل)

الحجفيالمسلمونيكونحيث،بالمساواةالنفوستشعرالحجومناسك

والكل،و)زاررداءالامنهمالواحدعلىفلش،الدنياالحياةزينةمنمتجردفى

حاآبين،وفقيرغنيبينفلافرق.قدرتهوجلال،اللةآلعظمةخاشع
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الحياةزخرفأنوتدركالنفوستتضامنهناك.وعجميعردبين،ومحكوم

سلطانأوبجاهالاستكبارأوالاستعلاءلمؤمنينبغيلاوأق،وزائفباطل

.ترابمنوآدممدَالكلهمالناسوأن،نسبأوحسبأوممالأو

إلىوالخصاموالجدالالمعاصىمنويطهرهاالنفسالحجيهذبهكذا

تعالى:لقولهمصداتاً،الاجتماعيةالأمراضمنذلكغير

جدالولافسوقولارفثفلاالحجيخهنفرضفمنمعلوماتأشهرالحج!

يأولىواتقونالتقوىالزادخيرفإنؤنرودوااللّهيعلمهخيرمنتفعلواوماالحجفي

(الألباب

(197:البقرة)

:يقول!االلةرصولحمعتقالعنهاللةرضىهريرةأدوعن

(؟)(،أمهولدتهكيومرجع،يفسقولم،سرفثفلم،حجمن"

المعاثؤحسنفيالبشريةللنفسالاسلامتهذيبجلياًكايظهر

ونىبهتعار،اللةأمرماحدودعندواقفاًدينهبأمورواعيأكانفمنوالمعاملة

أولفيحترم،لهممعاملتهوإعتدلت،للناسومعاشرتهمعاملتهحسنت،عنه

ويصلوالأخواتالأخوةويبر،معهصنيعهمبحسنمنهعرفاناًوالديهيحترمما

مالْأونفسفيجارهفلايؤذى،وج!إنهأهلهبحقوقويقوم،رحمه

وعد،إذايخلفولا،أؤتمنإذايخونولا،حدثإذايكذبولا،عرضأو

وجه.خيرعلىوأداهأتقنهعملإليهعهدوإذا

لمحاصيئومدحونواهأوامرمنفيهبمامال!سالاأن،-القولوخلاصة

يؤثريوذاكهذاكل،السيئةالأخلاقلمساويوذم،الفاضلةالأخلاق

وفي!بوحركاته4اوأقوااءأفعاكلفيذلكآثارويظهر.فيهذبهاالبشريةالنفس

يكوصوهكذا.ا!اماالخيرمبهبرعلىليسيرهاوينظمهافيضبطها،سكناتهكل

)1(ممقعب.
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صوونفسهوتصهراعاضلةاتاَكَلَملافيهفتترلىللانسانالنف!ىالبناءأساس

السيئة.والأخلاقالرذائل
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الثافيالفصل

النفسعلمموضوع

بهامرالتيوالمراحل

يعلم(لمماالانسانعلم!

(5:)العلق

النفس.علمعنثاريخيةنبذة.

النفس.علمفيالقديمةالاسلايةالدراساثبعضعنتاوخيةنبذهَ.

ابفس.علمموضوع.

النفس.علمتعربف.

النفس.علمأهداف.

.الأخرىبالعلومالنفسعلمعلاتة.
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الثانيالفصل

بهامرالتيوالمزكلالنفسعلمموضوع

النفس:علمعنويخية3نبذة

الخاعىوأسلودهومنهجهموضوعهفيمستقلأعلماًيصبحلمالنفسعلم

لهبذاتهقائماَعلمأوأصبحالفلسفةمنتحررحينما،قريبعهدمنذإلا

إلىونزعالنظرىالفلسفيالاتجاهنبذأنبعدالطيعيةالعلومبينمكانته

برمتهاالطبيعيةالعلومبهتتميزالذىالتجرل!يالاتجاه

ممنالأولالعلماءبعضهناكأنكلالنفسعلمكتاباتأجمعتوقد

كتابهنيبالروحعنىمنأولهوأرسطوفمئلاالنفسعلمبموضوعاهتموا

.ق399-سقراطمنلكلأرسطوقبلأخرىمحاولاتظهوررغمالنفس

لهعلم،النفسعلمأنعليدلوهذا.(1)م.ق8rt-وأفلاطون،م

لمجموعةمنظمةدراساتالميلادقبلماعصرفيظهرتفقدقديمتاريخ

:أمئالالأولالعلماءمن

:(م.ق348-428)أفلاطون

منويتكونالمثلعالم،عالمينهناكأنكناباتهنيأفلاطونسرىكان

619،الحانجيمكتة:القاهرة،النذ!علمالىالمدخل:مومىالحيعبداللةعبدمحور(1) V،
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يتكونوفيهالماديالعالمأوالحسوعالم،النفستتكونومنهالدائمةا!اني

الجسملتحتلالمادىالعالمالىالمثلعالممنالنفستهطوعندما،الجسم

هى:نفوسثلاثمنهاينشأ

.الرأسومركزهاالعاقلةالنض

القلب.ومركزهاالغضبيةالنفى

البطن.ومركزهاالشهوانيةوالنفصى

.النفوسهذهفيإختلافهمبحسببينهمفيماالناسويختلف

:(م.ق322-384)أرسطو

بعفهماعنفصلهمالايمكنوالنفسالجسمأن!ىأرسطووكان

علىالحيةالكائناتأنواعبينأرسطونرقوقد،واحدأجوهراًيكونانلأنهما

هذه-وقسم،نوعكلحياةفيواضحأأئرهايظهرالتيالوظائفأساس

وهي:أنواعثلألةإلىالوظائف

والشذية:الامتصاصوظائف-9

ضرورلةوهذه،النوعوبقاءوافوالحياةحفظغرضتؤديوهذه

.النباتفطبارزةولكنهاوالحيوانالنباتمنكلفيللحياة

والحركة:الحسوظائفثم-2

يمبماوالتحركالتنبيهلمؤثراتالاستجابةغرضتؤديوهذه
.والحيوانالانسانحياةفير!كأبارزةالوظيفةوهذه..المؤثراتهذه
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المكتسبة.الثانوية

منذلكويخروالحيالوالادراكوالحواسالذاكرةعنتحدثأيضاً

المعاصؤ.حياتنافيإليهاالحاجةأسنفينحنوالتيالنفسيةالموضوعات

النفس:علمموضوع

الأحياءفعلم.دارستهمحورتخذهخاصموضوعالعلوممنعلملكل

يدرسالفيزياءوغلم.الاعضاءظائفالح!ة"ْ!اْ"يدمثلاَ

تركيبيدرسءامي!يكلاوعلم.!ورهابمخضلفالطاقة11الما!ا

مولِعلاكأحدالاجتماليعلم.انحتلفةتفاعلاتهاوطرقانحتلفةالمواد

!ا.ألاجتماعيو!س!آالجماعةحياةيدرسالسلوكية

لهيكونواناعل!عضلابد،والمعرفةعلومنحتلفبالنسبةاذَكهو

ذهنشغلقدا!صلنفعىالذ!ول!اولدراستهأ

إلىالاجتماعيةطيحتهمضطرأكانأنشذ،العالمهذافىدحس-ذنمالانان

بعضويصدربليكؤنأنعليهأوجبالتعاملهذا،الانسانأخيهمعالتعامل

بطبيعةالأحكامهذهوكانت،معهميتعاملمنوتصرفاتسلوكعلىالأحكام

منإزاءانحتلفةالسلوكأنماطمنيتخذهأنعليهيجبماالىترشدهالحال

-معهم.يتعامل

تفسيرفينخوضأن!وقبككاة!ضقاع

النفس.علمماهيةنعرفأنأولاًبنايجدرالسلوككلمة

النفس:علمتعريف

يلي:ماالمثالسبيلعلىمنهانوردالنفسلعلمعدةتعريفاتهناك
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:Garrettتب!اجتعريف

كلمةعنهتيهنفكا،الانسانيالسلوكدرامةهوالنفسعلمإن"

.(1)،نفسعلم

:الثWoodwothوودورثتعريف

.(2)"الفردنشاطاتعلمهوالنفسعلم"

تتضمنفهيالواسعبمعناهاactivitiesنشاطاتكلمةوتستعمل

كذلكوتتضمن،والايماءاتوالكلامالمشىمثلmotorالحركيةالنشاطات

تاطا!ثنلاأيضأتشملكا،والتفكيرالتأيهرمثلcognitiveالعقليةالنشاطات

.الحزنأوبالسعادةالشعورمثلالانفعالية

:Muphyتريفم!في

ن!"

(3)،للبيئة

الأفرادإستجاباتيدرسالذيالعلمذلكهوالنفسعلم

القومي:العزنرعبدألامجورتعرف

شعوريةالعقليةالناحيةحيثمنعامبوجهالسلوكيدرسالنفرعلم"

.(8)"شعوريةلاأوكانت

.28ص،(طبقمرجع)النفىعلمالىالمدخل:موسىالحيعداللةعددكور(1)

.28ص،ال!ابقالمرجع(2)

.22عى،1974بمصرالمعارفدار،الانانياللوك:يونى)نتعاردكنورة(3)

.26عى،1970،المصر!ةالحةمكتبة:القاهرة،الق!علم:القوصيالعزىعبدكور(4)
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التفكير:وظائفوأخيرأ-3

النباتمنكلعنمختلفأوتجعلهالانسانبهايتميزالتىوهى

.والحيوان

:(م؟IDA-650%)ديرتربنيه

ديكارتجاءأنإلىالمشاكلمشكلةوالجسمالنفسبينالعلاتةظلت

منهماكلواعتبروالجسمالنفسبينوميزعئرالسابعالقرنفيالفرن!ى

فيقائمالجسموجوهر،التفكيرفيقائمالنفسفجوهر.الآخرعنمنفصل

والجسمالنفسبينالقائمةالعلاقةأما.الفراغمنحيزاًيشغلماوهو،الامتداد

:(1)بقولهوالانسانالحيوانبينديكارتنرقوقدميكانيكىآلمطتفاعلفعلاقة

مثلكونهفبرغمالانسانأما،صرفميكانيكيأساسعلىيتصرفالحيوانإن

لديهيكونماعلىمبنيةإستجاباتهنْاإلايلَالاالتصرفعلىقدرتهفيالحيوان

.الحيوانعنيميزهبماوالانفعالوالاحساسالوعيمن

منبدلاَالضعوربدراسةإهغحيثاكثيرٌالنفسعلمديكارتدأفاوقد

ديكارتبأنالقوليمكنوبذلك،روع!ثلاعلمهوالخفسعلموأصبح،العقل

أرسطو.بعدالنفسلعلمالثافيالمؤسسكان

:تو!يدبعدالنفسعلمتطور

مفهومأختلفوقد،الشعورعلمهوالنفسعلمأنإلىوصل.ديكارت

بأنهرخَالاالبعضوعرفهالادراكنهباًعرفهفبعضهم،العلماءنظرفيالشعور

واليقظة.النومبينالفرق

.11ص،م1979،صبدةالعلميالمجحدار،النف!علممبادي:حزةمخاركلنور(1)
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موضوعأمنهيخرجالشعورعليالنفسعلمموضوعقصرأنشكولا

بهخاصسرالمرءفث!عور.اللاشعورموضوعوهوالأهميةفيغايةآخر

عنالافصاحعليهالسهلمنليسأنهكا،غوعليهيطلعأنيمكنلا

الداخلية.مشاعره

بعضجاءأنإلىالزمنمنفترةللشعوركعلمالنفسعلمظلوهكذا

خارجيمظهرمنلهالابدالشعورلةالحالاتأنحسبانهمفيوأدخلواالمفكرين

منعليهاالاستدلاليمكنالشعوريةالحالاتأنبمعنى،الانسانعلىيبدو

وجهعلىتبدوقدالتيللتغ!إتإدراكنافمن.للفردجيالخاالسلوكملاحظة

ذلكغيرإلىمندهشاًأومتقززأٌواساخطأأوحزينأأومسروراَكانإنالفرد

الداخليالشعوردراسةمنالانتقالأمكنوبالتالمي،الانفعالمطالسلوكألوانمن

الخاسجي.السلوكدراسةإلى

محسوسةأمورالىتخمينيةأمورمنالنفسعلمفيالبحثإنتقلوهكذا

ويجربيلاحظالنف!ع!علمواستمر.والتجريبللملاحظةإخضاعهايمكن

.والرسوخالتقدممنعظيماَشأنأالأخوالسنواتفيبلغحتىويفسر

fr

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الدواماتبعضعنتاريخيةنبذة

ابفسعلمفيالقديمةالاسلاية.*ِ،

!ح

العلوممجالاتمختلفنيوالكثيرالكئيرالأولالمسلمينعلماءقدملقد

نأحتى،الوقتذلكفيغيرهميقدمهمالمقدمواالنفسعلمففي.والمعرفة

)عطاءلمطفيماوسنحاول.الغربعلماءمجعظمفيبالفعلأثرتقدكناباتهم

أفادتودراساتأبحاثمنالأولالمسلمينعلماءقدمهعمامختمرةنبذة

النفس.علممجالفيك!إَ

العقليدرككيفلناوأوضح.الح!يالادراكنيصمينااب!بحثلهقد

بأنهوعرفه،الحسيالادراكأدناهامراتبللادراكبأنعرفناكا.الكليات

عنايضاَسيناابنتحدث!.الذهنالىالحارجيالثئصورةانتقال

مثلالحيواناتلدىلاتوجدوالتيالانسانلدىالمبرجودةالانفعالات

والتعجب.والخجل،والبكاء،الضحك

وعلاقتهاالجسميةالأمراضبينالعلاقةسيناابنومنهمالعربأدرككا

فرعوهو،النف!ىالجسميالطبباسماليوميعرفماوهذا،النفسيةبالناحية

أعراضلهاوالتيالنفسيةالأمراضبدراسةيهتمالمعاصرالنفسعلمفروعمن

جسمية.

فقدولذلكحدوثهاوعبرابلالنفسيةالأمراضفيقديمأالعرببحثوقد

سنة)المتوفىالمجوسالعباسابنضولهذاوفي،عنهابالحديثإهتموا

41"A)الطيةالمشاعةكامل)صبفيهـ":

الغم،علىالانسانيدمنلاأنينبغيقدفإنهالنفسانيةالأعراضفأماإ

فإن.الحسديستعملولا،والفكرالهممنيكرولا،الغضبيستعملولا

ومن.الغرنريةالحرارةوضعفإنهاكهعلىويعينالبدنيغيرءمزاجمماكلهذلك

،الدقحمىبمنزلةالرديئةالحمياتتولدالأعراضهذهفإنحادأمزاجهكان

44http://www.al-maktabeh.com



الانسانيتجنبأوينبغيقدفلذلك.المجرىهذايجرىوماالسلوترحة

الحرارة!وىفإنه،والسرورالفرحنفسهيلهموأنكلهاالنفسانيةالأعراض

.(1)"النفسويقوىالنشاطفيوفىيدالبدنظاهرإلىويحركهاالغرنرية

rriسنةالمتوفى)ادأنصرأبوالاسلاميالعالمتناولوقد

بتحديدهوذلكالاجتماعيالنفسعلم،فرعالفاضلةالمدينةأهلآراءكتابه

أيضأتناولكا.والمجتمعالفردمنلكلالاجتماعيةللحياةفطرياَأساسة

كا،الجماعةزعيمبهايتصفأنينبغيالتيالشخصيةعاتعنالحديث

جوهرالحقيقةنيوهذا،الجماعةمماسكالنفسيةالأصكتابهفيتناول

المعاصر.الاجتماعيالنفشعلم

.الفارقالنفسعلمعنتحدثوامنأوالًمنكانفقدخلدونابنأما

حماتفيوالحضارةالبداؤهحياةتأثيربينبالمقارنةخلدونابناهتمفقد"

.(2"والذكاءوالحيرالشجاعةومنهاالشخصية

الصلةحولآراءأيضاَهـ(803سنةالمتوفى)خلدونلافيكانكا

وهذا،معينةمهنةفيالفشلأوالنجاحاحتمالاتوبينالثهخصيةحماتبين

المعاصر.النفسعلمفروعمنفرعوالتوجيه،المهنيالتوجيهأساس

محمدبنحامدأبوالاماموهوآخرإسلاميعالِمإلىانتقلناماوإذا

هوالغزالمطالامامبأن(2):القولنستطيعفإنناهـ(505سنةالمتوفى)الغزالي

المسلمين.عندالنفسعلمصورالذي

الانفعالاتمنهاالنفسيةالموضوعاتمنالعديدالعَزاليالامامتناولفقد

إلعاطفةعنتحدثكا.السلوكنيوآثارهاوالغضبالحوفمثلالنفسية

والدوافعالأوليةالدوافعتناولكذلك.بالسلوكوعلاقتبهاوالكرهالحببنوعيها

.136عى،(صابقعرجع)،العامالنفسعلمبادك!:!رابى!وسف.د(1)

.20عى،(طبقمرجع)النفىعلمإلىالمدخل:مو!الحيجداللةعبد.د(2)
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سولف:مصطفىالامجيورترف

وخ!إتهالانسإنسلوكجوانبمن%!حميدرس،موضوعيعلمهو"

أصبحالدراساتبهذهوأنه،الانسانيةتاريخنيالعريقةالتجرل!يالعلمبطرق

.(1)،الحياةميادينمنكثيرفيالانسانخدمةعلىقادرأ

:مرادرومفالامجووثرف

حيكائنهوحيثمنالانسانيدرسالذيالعلمهوالنفسعلم"

.(2)"ويفعلوىيدوسبرإويفكرويتعلمو!أيهروينفعلويدركويحس!غب

نجاتي:عثمانمحمدالاجمعورثرف

(3)"البيئةمعولتوافقهالانسانلسلوكالعلميةالدراسةهوالنفسعلم"

علبا:جميلووَجَمالاثرف

(4)،النفسيةالظواهرفيد!حثالذيالعلمهوَالنفسعلم)

الأنجلومكبة:القاهرة،دراساتهشونماذجمعالمهالحدكثالنذ!علم:!فمصطفيمحور(1)

.?2ص،6711،المصر!ة

الحامة،الطبعة،المعارفدار:القاهرة،العامالنفىعلمبادى:مراديوصدمحور(2)

.)1ص،1966

الربية،النضةدار:الفاهز،اليريةحيلأشافيالنذ!علم:نجافىعثمانمحمدمحور(3)

.14ص،01966

.63ص،\ivy،اللبنانيالكتابدار:بيروت،النفىعلم:صليباجميلدكقور(4)
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:حمزةمختارالامجيورتطبف

العقليةالحياةومظاهرالسلوكدوافعل!حثالذيالعلمهوالنفسعلم"!

المجال)فساحعلىتساعد،موضوعية)يجابيةدرامةواللاشعوريةفهاالشعورية

معالتكيفحسنعلىيساعدفيماوتستغلتنموكيالنفسيةوالمواهبللقوى

.(1"/،والجماعاتللأنرادالنفسيةالممحةتحسينالىيؤدىوماالبيئة

:الحاجلائزالامجورتعريف

.(2)،معاَوالسلوكالحؤعلمهوالنفسعلما

:ؤهرانحامدالامجووتعربف

منوراعهوما،الحيالكائنسلوكيدرسالذيالبلمهوالنفسعلمإن)

فهمأساسهاعلىيمكنعلميةدراسة،وآثارهودينامياتهدوافعه،عقليةعمليات

.(3)"لهوالتخططبهوالتنبؤالسلوكوضبط

النفسلعلمواحدتعر!فاليومحتىلدينايوجدلاأنهلنايتضحتقدممما

قدالسابقةالتعريفاتجمغكانتوإن.العلمهذافيالباحثينعليهيجمع

ذلكوعلىالسلوكدراسةإلىيهدفالنفسعلمأنعلىبينهافيماإشتركت

.للسلوكالموضوعيةالعلميةالدراصةهوأنهعلىالنفسعلمتعريفيمكنفإنه

.السلوككلمةمدلولنوضحأنالاَنبناويجدر

.21عى،(سابقمرجع)،النفىعلمبادى:حمزخارمحور(1)

.6عى،1976،الاسلاميالمكتب:ضا!رلا،العامالنذ!علمفيسبوثةالحاجفاثزدكور(2)

،9ص،1977،الرابعةالطبعة،الكتبعالم:القاهرة.اكونفىعلم:زهرانحاعدالامجور(3)
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كلمةمدلول)ن،:قائلاًالسلوكمفهومفهميمصطفىالاجمعورويوضح

أعمالمنالانسانبه!ومماكليتضمنالنفسيالباحثنظرفيسلوك

.(1"،دوافعأوبواعثعنصادرةتكون،ونشاط

الحيالكائن)ستجاباتبأنهالسلوكاالنافعاللةعبدالايهتورويعرف

.(2)،للمحافظةالقابية

النشاطاتأنواعجيع"بالسلوكنجاقىعثمانمحمدالامجنوروضصد

احساساتأو،أفعالأو،حركاتكانسواءالانسانعن!درالذي

.(3)،لانفعالاتونزعاتميولأو،وتفكيرتخيلاتأو،وادراكات

عقليأوجسمي)نشاطأيهوالسلوك"أنزهرانحامدالاجمعوروىى

وتفاعلدفايمةلعلاقةنتيجةالحيالكائنمن!در()نفعالمكاأو)جتماعيأو

.(4)"بهالمحيطةالبيئةوبينبينه

وحركي،عقلينشاطمنانحتلفةالنشاطاتأوجهأنذلكمنونخلص

!يشهاالتيبيئتهمعوتفاعلهالفردتعاملنيتبدووالتي،و)جتماعيوانفعالمكا

ةفل!حناالأوجههذه،بهاوتأثرهيخهاتأثورتعكسوالتي،سليماَأ!وص!اعلأ

النفس.علمدراسةموضوعهيالنضاطاتمن

الى:تقسيمهيمكنالنحوهذاعلىالسلوكومفهوم

الضلي:السلوك-3

عن!ميزالعقلالنث!اط)ن):جيلفورد!ولالسلوكمنالنوعهذاعن

.هعى،الثفافةدار:القاهز،القىعلمفي:ي!هفمصطفىكترر(1)

.21عرر،ىف،رلاجامعةمبوعات:الركاض،العامالنذ!علم:وآخرفىالنافعاثةعبدمحور(2،

.14عى،(سايقمرجع)،اليوميةحياتنافيالنفىعلم:نجاتيعانمحمددكلتور(3،

.9عى8(مابقمرجع)،اممونفىعل:زهرانحامددكترر(4)
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الذيهوالنشاطهذاأن:التاليةبالحقيقةالأخرىالنشاطأنماطمنغو

.(1)"بيئتهوبينبينهالتفاعلإلىيشيركا،ووحدتهتكاملهاطفرديخقق

انحلوقاتسائرعنالانسانيميزالذيهوالسلوكمنالنوعهذا

التفكرنيليستخدمهالعقلبنعمةوتعالىسبحانهاللةكرمهحيثالأخرى

تعالى:لقولهوالتدبروالتذكر

(تعقلونلعلكمعربيأقرآنأأنزلناهإنا!

(2:يوسف)

تعالى:وقوله

نيتجريالتيوالفللثوالنهارالليلواختلافوالأرضالسمواتخلقفيإن!

موتهابعدالأرضبهفأحياماءمنالسماءمناللةأنزلوماالناسينفعبماالبحر

والأرضالسماءبينالمسخروالسحابالرياحوتصريفدابةكلمنيخهاوبث

(يعقلونلقوملاَيات

(164:البقرة)

والتأيهركالتفكرالداخليالسلوكمننوعاَ!دهذاالعقليوالسلوك

خارجه.وليسالفردداخلمنتغعقليةعملياتكلهاوالاستدلالوالادراك

الانفعالي:السلوك-2

وجدائاتمنالانسانبهرع!ث!ماكلالسلوكمناللونهذاويشول

أنواعمنذلكغرالىوالسووروالحوفوالكرهكالحبلانفعالاتوعواطف

انحعلفة.الانفعابيةالمواقففيالانسانبهيأقيقدالذيالعاطفيالسلوك

المصر!ة،الاْنجلومكتبة:القاهرة،العامالنذ!علمأص:وآخرينمنصورطلتمحرر(1)

1)ص
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منأنفسنابذلكفنقيالعدةلهنعدوأنبحدوثهنتبأأنلنالتسنىمثلأوالسيول

هداد)صتأوغيرها.،دونمعينةلمهنةمافردإستعدادعرفنا14واذا.مقبلضر

نجنبهأنلنالتسنى،لأخرىاستعدادهوعدمالدراسةمنمالنوعمعينطالب

لها.مؤهلأليسدراسةأومهنةفياقحامهمنوالاحباطالفشل

عسؤ،تكنلمانصعبةعمليةجدالبشريبالسلوكالتنبؤأنوالواقع

فيهالموكرةالعوامللتعددنتيجةومتقلبمتغيرالانسانيالسلوكلأنذلك

.السلوكهذاوراءالكامنةال!وافعتعددوكذلك

الجوية،الأرصادعالمكمنبؤات،النفسعالمتنبؤاتكانتلذلك

الأحوالمنبحالضلللاهذاأنغيرالحطأمنمعينلقدرالعادةفيعرضة

وقيمته.بفائدتهيذهبلاكاإلتنبؤشأنمن

التحكم:أوالضبط-3

عو!ومالسلوكيةالظاهرةفيالتحكمأوالضبطعمليةأنالواقعني

عنأحدهمافصليمكنلاوالضبطفالتنبؤ.التنبؤبعمليةتتعلقالدراسة

فيأولاَنتحكمأنيجبماسلوكيةلظاهرةتنبؤعمليةأينحققفلكي،الآخر

التنبؤ.موضوعالسلوكيةالظاهرةتلكسيرتحددالتيالظروف

بذلهمابعضنفسهعلىالسيطرةسبيلنيبذللوالانسانأنوالحق

عالموليسسعادةعالماليومعالمنالكان،الكونعلىالسيطرةسبيلفيول!ذله

.شقاء

---"----"---!ح
النفس:علمتروع

:بغرضالسلوكدراسةعلمهوالنفسعلمأنسابقأأضرنا
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وهذا،السلوكيةالظواهرتحكمالتيالمبادمم!أوالقوانينالىالتوصل-1

النفس.علممنالنظريالجانبيمثل

السلوكتحكمالتيالعامةالمبادمم!أوالقوانينتلكمنالاستفادة-2

لعلمالتطيقيالجانبيمثلوهذا،السليمالتوجيهؤدوجههالانساني

النفس.

نظريةفروعلهفظهرت،وأقسامهالنفسعلمفروعتعددتهنامن

.متعددةتطبيقيةوأخرى

العلمإلىبل،مباشرنفعالىتهدففلاالنفسلعلمالنظريةالفروعأما

والقواننالمبادىءعنالكضفمجردالىتهدفأفرعأي،المعرفةلمجرد

تحقيقفتشهدفالتطيقيةالفروعوأما.السلوكعلتهيمنالتيالعامة

.الحياةنواحيشتىفطعمليةمشكلاتوحلعمليةأغراض

النظرية:النفسعلمفروع-أولاَ

لهط:ماالنظريةالفروعأظهرفمن

:enelPsycholoyالعامالنضعلم.-1

الرئي!يالمصدرأوالأمبمثابةالنفسعلممنالنوعهذا!تبر

.(1)النفسعلمفيالأخرىالتخصصيةالفووعمنهتتفرعالذى

والتفكركالادراكككلالانسانسلوكهوالعامالنفسعلموموضع

نأالعامالنفسعلميحاولوهكذا.والاكاءوالدوافعوالانفعالرهي!تلاو

النفس.علمموضوععنكليةصورة!طينا

،م1971،الرليةة!لادار:القاهز،النذ!علمنيمقدمة:الغفارعداللامعبدمحور(1)

.12ص
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الانفعالمطالسلوكمظاهربعضتناولتالتيالكريمةتايَالابعضوهناك

تعالى:لقولهالانسانلدى

اللةولكنلعنتمالأمرمنكثيرفييطيعكملواللةرمولفيكمأنواعلموا!

أولئكوالعصيانوالفسوقالكفرإليكموكرهقلوبكمفيوزينهالايمانإليكمحبب

(الراشدونهم

(7:الحجرات)

عليماللّهانعملوابمافننبئهممرجعهموإليناكفره!زنكفلاكفرومن!

(الصدوربذات

(23:لقمانا

أهلهالىوينقلب!ًإ!سيحسابأيحاسبفسوف"بيمينهكتابهأودَمنفأما!

سع!إَ+ويصلىهثبورأيدعوافسوف5ظهرهوراءكئابهأوتيمنوأما5مسرورأ

yمسرورأ(أهلهفطكاننه

(13-7:الالقاق)

موسىيايعقبولممدبراولىجانكأنهاتهتزؤاهافلماعصاكالقوان!

الاَمنين(منانكتخفلا

(31:القصعى)

يأ،خارجيسلوكأنهالانفعالمكاالسلوكمنهذا-ررأللونأنلناويتضح

تفسور.يمكنثمومنوملاحطهرؤتجهيمكنظاهريصلوك

اطركي.السلوك-3

وحركاتأفعالمنالانسانبه!ومماكلالسلوكمنالنوعهذاوقضمن

عنتصدرقدالتيالحركيالسلوكألوانمنذلكغرالىوكلامو"مماءات

تفسور.يمكنثمومنملاحظتطيمكنظاهريخارجيكسلوكالانبان
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النفس:علمأهداف

فهمأ،الدراسةموضوعالظاهرةيفهمأنهوللعالمالرئيىالهدفان

اقيتلكعنماحدالىتختلفظروفتحتظهورهاعنبنجاحيتنبأيجعله

علي!سيطرأنمنالسلوكيةالظاهرةعنمعلوماتهتمكنهعندماأو!ادرص

علمأهدافنتناولسوفلهطوفيما.عمليةأغراضتحقيقسبيلفيظهورها

التفصيل.منب!ثئ،التحكمأووالضبط،والتنبؤ،الفهم:(1)الثلاثالنفس

1-الفهم:

وفهم.البحثقيدالسلوكيةالظاهرةفهمهوالنفسعلمأهدافأولى

الفهموهذا.الأخرىالظواهروبينبينهماتربطعلاقةنجدأننامعناهاالظاهرة

جهةمنمعهمنتعاملمنوفهمجهةمنحقيقياًفهماًأنفسنافهمعليساعدنا

وسلوكسلوكناتحركالتيالحقيقيةالدوافعِعلىالوقوفخلالمنوذلكأخرى

مكتبكحجرةإلىذهبتفإذا،مئلاذلكعلىولنضرب.\الناسمنغيرنا

هذهتفسرأنتحاولفإنك،العادةغيرعلىوهناكهنابمعؤكغبكفوجدت

غريبآخرشخصدخولوبينالظاهرةهذهبينتربطبأنالمألوفةغيرالظاهرة

الظاهرةبينالعلاقاتوإدراكالربطبعمليةيتماذنفالفهم.حجرتكني

تسبقها.أوتلازمهاالتيالأحداثوبينالتفسرموضوع

2-الت!بؤ:

أسبابهاومعرفةوتفسيرهاالدراسةموضوعالسلوكيةالظاهرةفهماز،

الفياضاناتأسبابماعرفنافإذابحدوثها-،التنبؤعكيعينرخصائصها

الن!ةميهة:القاهرة،ال!لوكوتفيرالعلميالمنهج:)حماعيلعصادالدفىمحمدرو!كد(1)

.2لإص،انمرية
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Differentialالفارقالنفسعلم-2 Pycholoy:

الأفرادبينتوجدالتيالفروقالنفسعلممنالفرعهذاو!درس

الخلقأوالأكاءفيفوارقمن،أوالسلالاتالجماعاتأو

الأسبابأ!أيدرسكا.الحا!ةالاصتعداداتأوالشخصيةأو

.الفوارقهذهوراءالكامنة

الأنرادتثابهكيفلناعينالعامالنفسعلمكانفإذا

.يختلفونكيفلنالمحينالفارقالنفسعلمفإن،والجماعات

:الاوثقا!النفسعلم-3

jالفرديجتازهاالتيانحتلفةاثومراحلمختلف!درس

مراحلمنمرحلةلكلالسيكولوجيةالحصائصوكذلك،حياته

المراهقةوسيكولوجية،الهمولةسيكولوجيةنروعهأهمومن.اثو

الشيخوخة.وسيكولوجية

اللحد.الىالمهدمناكوبمراحليهبمأي

Socialالاجتماعيالنفسعلم-4 Pycholy:

انحتلفة،الاجتماعيةالمواقففيوالجماعاتالأفرادسلوك!درس

وكذلك،الجماعةمعوتفاعلهالفردعلاقةبدراسةخاصةبصفةويهتم

الصور!درسفهوأخرىوسبارة.ببعضبعضهاالجماعةعلاقة

الجماعاتللينببعضبعضهمالأفرادبينالاجتماعيللتفاعلانحعلفة

أ!ضاًالنتاثجءكدرسأنه!،والجماعاتالأنرادوبينولعضبعضها

.المتبادلوالتأثرالتفاكلهذاعنايزلبة
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5-

6-

علما

8-

:PhyioloilPycholyالفسيولوجيالنفسعل

فهو.الانسافىللسلوكالفسيولوجيةالأسسبدراسةعامبوجهيعنى

الوظاثف!درسكا،العصبيللجهازانحتلفةالوظاثفيدرس

الأصاسأيضأ!درسوهو،السلوكفيوتأثوالغديللجهازانحتلفة

الفطرية.للدوافعالفسيولوجي

:AbnormlPsychologyالشواذنفسعلم

الشواذلسلوكالعامةالسيكولوجيةالأسسىبدراسةيعني

.الانحرافأوالشذوذأسبابعلىالتعرفعلويعمل،والمنحرفين

النفسيةوالأمراضالشخصيةواضطراباتالعقليالضعفيدرسفهو

العقلي.والتفوقالعبقريةأيفأيدرسكا،والعقلية

:المقارنلنفس

وسلوك،الراثدبسلوكالهملسلوكفيقارن،السلوكبمقارنةيهغ

صخ!صلاسلوكيقارنكذلكالم!حضر،بسلوكالبدائيالانسان

.الثاذبسلوكالسوي

:AnimalPsychologyالحيواننفسعلم

والتفبَاتذكرابعملياتيتعلقفيماالحيوانسلوكبدراسةويعنى

بينما.الحيوانعلىةبس،هناالتجاربإجراءالسهلمنلأنه،والتعلم

علىالتجاربمذه.ثإجراءالحالاتبعضفييستحيلأويصعب

دد!صبوههالصيداءعلمفييحدثكا،إنسانيةلاعتباراتالانسان

الحيواذعلىيجربماأوليجربحيثجديدعقارأودواءاكتث!اف

أفادتوتد.الناسعلىتعميمهقبللهالجانبيةراثَالاعلىللسيطرة

ov
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صووكثيرعلىأضوءاألقتحيثالنفسعلمالحيوانيالسلوكدراسة

.والذكاءالتعلمموضوعخاصةموضوعاته

التطبيقية:النفسعلمفروع-ثانيأ

؟EducationalPsychologyالتربويالنفسعلم-1

حلأوالتعليمالتربيةميدانعلىوقوانينهالنفسعلممبادىبتطبيقيهتم

بدراسةيعنىفهو.الميدانهذافيتظهرقدالتىللمشكلات

علىللقائمينيتسنىلكيانحتلفةافولمراحلالرئيسيةالخصائص

النضجلمستوياتالدراسةالمناهجأنسبوضعالتربويةالعملية

الأهدافتحقيقالمناهجهذهتستطيعوحتىللتلاميذانحتلفة

التعلم-لعمليةالأساسيةالشروطبدراسةأيضأيعنىوهو.لهاالمنشودة

منقدراكبرلتحقيقالصحيحالتربويالجوتهي!ةيمكنوحتىالجيد

التعليميهَ.العمليةفيالممكنةالجهودأقلبذلمعالاستفادة

r-الصناعيالنفسعلم.Industrial Psy:

رفعبغيةالصناعةميدانفيالنفسعلممباديبتطبيقويعنى

العمالوإنتقاءباختياروذلك،للعمالالانتاجيةالكفايةمستوى

يدرس!.وميولوإستعداداتقدراتمنلديهمماوفقؤلوجيههم

أسبابأيضأيدرسكا.الانتاجزيادةبقصدللعملالصحيةالظروف

.الحوادثهذهبتقليلالكفيلةالوسائلوضعمحاولاَالحوادث

Commercial.التجاريالنف!علم-* Psy:

جذبهمكيفية،الزبائنمعاملةوطرقالاعلانوسائلبدراسةويهغ
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،السوقنيالموجودةالمنتجاتنحوالنفسيةو)تجاهاتهم،ءإ!شلل

البيع.سيكولوجيةأ!اَيدرسكا

Admimistrative:الاداريالنفسعلم-4

بماالأعمالادارةحسنعلىتساعدالتيالعواملبدراسةيهغ

الادازهفيالقيادةفنبدراسةأ!اَ!نيكا.الانتاجتحسينيضمن

للعملالمنام!بالنفسيالجوخلقفينجاحهاومدى،القيادةوأنواع

لل!ؤشينالمعنويةبالروحأيضأالاداريالنفسعلميهغكا.المنتج

المكانفيالمناسبالرجلوضعوكذلك،الانسانيةوالعلاقات

المناسب.

Juridical.القغافيالنفسعلم-5 Psy:

يحتملالتيواللاشعود!لةمنهاالشعودهلةالنفسيةالعواملبدراسةيعني

القضائية.أوْالجنائيةالدعوةفيالمشتركينجيعنيأثرلهايكونأن

الجنافى.النفسوعلمالشواذنفسبعلمالفرعهذاوهكذاتبط

criminal.الجنافيالنفسعلم!ر- Psy:

والدوافعالعواملبدراسةالتطيقيالنفسعلممنالفرعهذايهغ

الدوافعهذهأ!نتسواءالجريمةأحداثعلىتتضانرالتيانحتلفة

بدراسةكذلكيعنيكا.شعورية)جتماعيةأملاشعوريةنفسية

الجريمة.مكافحةوسائل

:+ح،ال!*Psy.الحريىالنفسعلملم-

توزيعمنهاكثوأمورفيالعسكريةالحياةفيالنفسعلميفيد

9ء
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وفقأالمسلحةالقواتوأفرعتخصصاتمختلفكلالجنوفى

أيضأيهغكا.شخصياتهموحماتوميولهموقدراتهملاستعداداتهم

النفسيةالحربوطرق،للجنودالمعنويةالروحعلا!فظةبوسائل

ضدها.التحضنكيفيةوأساليبها

Clinical.(العيادي)الاكلينيكيالنفسعلم-8 Psy:

النطقكعيوفي،النفسيةالاضطراباتوعلاجتث!خيعىيستهدف

بالنقصوالشعوروا!معابالقلقحالاتوبعض،الدرامىوالتخلف

النفسية.الأمراضبعضوكذلكوالطمأنينةالأمنوفقدبالترددوال!ثعور

النفس:لعلمجديدفرعنحو-9

الفرعهذا،النفسلعلمجديدأوليداَحديثاَالأفقفيظهردَمف

هذاكانن)و.الاسلاميالمنظورمنالبشريةالنفسأموريعابم

حيثالاطلاقعلىالفروعتلكأقدمالأصلنيهوالحديثالفرع

.الكونهذانيالانسانوجودبدايةمعالنفسعلممنالنوعهذانشأ

أصبحو)نمابسيطاًعلماًيعدلمالنفسعلمأنجليألنايتضحتقدممما

المعاصرالعالميالتقدملدفعيومبعديوماَحتميهاتبرزنفسيةعلوماَمجملهني

يعتبروتعالىسبحانهاللّهكرمهبماوالانسان.أخرىجهةمنؤلرضيدهجهةمن

معهيوجدْوأنلابدالانسانيوجدفحيثماذلكوعل،والتقدمالحضارةكيزة

النفس.علم

:الأخرىبالعلومالنفسعلمعلاتة

مباثؤغيروأحيانأمباثؤبطريقةالنفسعلمتربطوثيقةصلةهناك

عليهايعتمدلآنه،والانسانيةوالاجتماعيةفهاالطبيعيةالمعرفةعلومبمختلف
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.وفيماْلهطسو!نتناولوقوانينهانظرياتهاضوءفيالنفسيةالظواهربعضتفسيرفي

وال!ملوكية.منهاالطبيعيةالأخرىبالعلومالنفسعلمعلاقةالتفصيلمنبشئ

:والتشرجالطبوعلمالنفسعلم-1

بعينوأخذهالجسمعلىبالتعرفالاالنفسلدراسةمجاللا)نه

مننفسيةأفعالاَعنهينتجالصحيحالجسمأنالملاحظفمن.الاعتبار

مختلف،بمظهرالنفساظهارالىالمرضيميلبينما،خاصنوع

بينمتبادلتأثير،الجسمفيأثرهاتتركالنفسيةالأحداثفإنوهكذا

والجسمالنفسبوحدةاليوميقولالنفسعلم)ن.والجسمالنف!ى

نيلابدأنهالنفسعلمويؤكد،السلوكاصدارفيمعاًوبتعاونهما

انحتلفةالحواسعلوالتعرفالجسمدراصةمنالنفسدراصة

علىالضوءمنمزيداًيلقيمماالغديالجهازوكذلكالعصبيوالجهاز

السلوكية.الظاهرة

:الأعضاءوظائفوعلمالنفسعلم-2

أعضاءعلىالتعرفعلىساعدقدوالتشرجالطبعلمكاناذا

علىيساعدالأعف!اءوظائفعلمفإن،هما!قأوانحتلفةالجسم

.الأعضاءلتلكالوظيفيةالمهمةعلىالتعرف

نفسيةحياةتقومْللفردأنيمكنلاأنهبهالمسلممنباتفقد

الصماءالغددأنكا.سليمعصبيجهازبوجودإلاسويةمليمة

ؤلوجههاالنفسيةالحياةتنظيمفيوأساصيةهامةوظيفةأ!اَتؤدي

حياتهفيالفردبهاْيمرالتيانحعلفةفالانفعالات.فهاوالتحكم

لم)ذالهلاوجودبل،معنىلهيكونلاثلاً،الغضبكإنفعال

ذلكوعلى.القلبوضرباتوالتنفسالدمويةالدورةفيتنر!احبه
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علىبالاطلاعإلاوسلوكهاالتنفسوظائفعلىالاطلاعيمكنلافإنه

كانواالنفسعلماءمنَإ!حمأنبعدفيماسنرىوكا.الجسدوظائف

فسيولوجيا.علماءالأصلفي

:الأحيا!وعلمالنفسعلم-3

فيوساهم،الانسانوعالمالحيوانعالمبينرلطالاًحياءعلمإن

وجوبعلىدلهحينالنفسعلمفيالنفسيةالظواهرمنالكثيرتفسير

هوالنفسعلممنجديدفرعنشأوبذلك.الحيوانعالمإلىالرجوع

قدرنا،الحيوادْعلىالتجريبسهولةذكبرناوإذا.الحيوانيالنفسعلم

.للانسانالحيواندراسةتؤديهاالتيالخدمات

الوراثة:وعلمالنفسعلم-4

علىالوراثةعلمويساعدنا.الوراثةبعلمالنفسعلم!تبط!

الأهميةومن.ومستقبلهحاضرهفيوأثرهالفردماضىعلىالتعرف

البيولوجيالارثمقدارالاعتباربعيننأخذأنالفرددراسةعندبمكان

ماحدإلىيتوقفالفردسلوكأنثكفلا.الفردهذايحملهالذى

يعرفورادكاستعدادمثلاَفالأكاء.والأجدادالآباءعنورئهماعلى

وثيقةصلةذوالفردسلوكأنولاشك.عامةفطريةعقليةقدرةبأنه

.بذكاءه

:الاجتماعوعلمالنفسعلم-5

علمل!حثهاالتيالمثاكلمنبكثيريهتيالنفسعلمأنالوالهَعفي

خدمةفيفعالةمساهمةالنفىعلميساهموبهذا.الاجتماع

كثيرفيالاجتماععلممعالنفسعلمتداخلكانهناومن،المجتمع

تدخلالتيالموضوعاتنستعرضأنحاولنافإذا.الموضوعاتمن
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علمبحوثفمثلأف!ا،ًإ!بكتداخلأفسنجدعلمكلنطاقني

وغيرهاوالانفعالاتوالتفكيروالتأيهروالادراكالاحساسفيالنفس

علمبحوثأنكا.الاجتماعيةالعواملمننخلصهاأنلايمكن

*وتكوينتفاعلوأصاليبالاجتماعيةوالنظمالاسرةتكوفىفيالاجتماع

ذلك،غيرإلىوتقاليدوعاداتعقائدمن!ايحدثوماالجماعات

نرعنشأهناومنللفردالنفهصيالعاملأثرمننخلصهاأنيمكنلا

علىقامممعلموهوالاجتماعيالنفسعلمهوالنفسعلمفطخامجى

النض.وعلمالاجتماععلممنكلأساس

ايريية:وعلمالنفسعلم-6

نشأفقد.التربيةوعلمالنفىعلمبينؤليقارتباطهناكأنكا

ميدانفيالسيكولوجيةالمفاهيمتطبيقبهدفالتربويالنفسعلمنرع

التربيةمفاهيمقلبالتربيةنيالسيكولوجهمةالمفاهيمتطبيقان.التربية

وأخذتالقديمةالتربويةالفلسفةفتركت،عقبعلىرأسأالقديمة

حسبكلوالفرديةبالفردالاهتمامغايتهاجديدةسيكولوجيةبفلسفة

تمهدأصبحتفههاالمدرسةووظيفة،و)ستعداداتهوامكانياتهطاقاته

الظاموجعلت.الجوانبمتكاملنموأينمولكيليلميذالطرى

الضغطعلىقائمأكانأنبعدوالتعاونالحريةعلىقاكمالمدرمى

بالنشاطبالاهتمامالسيكولوجيةالمفاهيمتلكأوصتكا."والكبت

كانأنبعدالتربويةْالعمليةنيوإيجابيتهوفعاليتهللتلميدالذاقي

المطلقةالسلبيةعلىتعتمدالتيالكقليذيةالطريقةعلىمنصباَالاهتمام

ذلك.غيرإلىْ؟والتلقينبالحفظالأوحدو)هتمامهاالتلميذجانبمن

وخلاصة.التربيةميدانغذتالتيالسيكولوجيةالمفاهيمْمن

الدراعاتعلىالتربيةاعتمادضرورةهوالحديثةالتربيةاليهتهدفما

.التربويالحقلفيللتلاميذالسيكولوجية
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8-

:الاحصاءوعلمالنفسعلم

إعطاءحدوعندضفلمأنهيجد،النفسعلملتطورالمسبعإن

كميةمعلوماتعلىالحصولحاولبل،الوصفيةالكيفيةالمعلومات

رياضياَيساويالذيالأجءنبةحسابفيذلكويتمثل،)حصائية

وكذلك.مائةفيمضروباَالزمنيعمرهعلىمقسوماًللفردالعقليالعمر

مقسومأالتحصيليالعمريساويالذيالتحصيليةالنسبةحسابفط

الوسائلمنذلكغيرالى،مائةنيمضووبأالزمنيالعمرعلى

كحسابالسلوكيةالظواهرتفسيرنيتستخدمالتىالاحصائية

ومعاملاتالمعياريوالانحرافوالمتوالوالوسيطالحسادالمتوسط

التحليلحسابمثلذلكمنأعقدهوماالىالتائيةوالنسبةالارتباط

.الانحدارومعاملالعاملي

لهاالتعلمميداننيالنفسعلمقدمهاالتيالكميةوالمعلومات

تعليميموقففيتحدثالتيالكميةالتغ!إتأناذ.كبرىأهمية

البيانيالرسمذلك،التعلمشحنىملاحظةمندراستهايمكنمعين

فيالبيانيةالرسومفتعيننا.الأداءفيالثحسنومدىمقداريمثلالذى

علىللعملباكراَالتلاميذأخطاءتشخصأنهااذالتشخيصعمليات

التعلم.عمليةفيالتقدم.دوامنضمنوبذلكوتلافيهاعلاجها

الىوالوصفالملاحظةمرحلةتخطىقدالنفسعلمفإنوهكذا

الظواهرمنكثرعنيعبروأصبحالكميوالقياسالتجريبمرحلة

الاحصاءأصبحتحتى.إحصائيةلاتومعافىو،ضيةبكمياتالنفسية

النفس.ميادتعلمنيكليكنلمإن،معظمنيعنهايستغنىلاأداة

:الاخععادوعلمالنفسعلم

يهغالذى،الاقتصادعلمالنفس،علملينصلةهناكأنكا
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.الأنرادسلوكفيتولروالتيللمجتمعالاقتصاديةالظروفبدراسة

المحيطةالاقتصاديةللظروفدائماَالانسافيالسلوكيتكيفحيث

الصناعيالمجتمععنطبيعتهفييختلفالزراعيفالمجتمع.به

علمأنيعتقدهنامن.التجاريالمجتمععنبدورهيختلفالذي

الانسافي.السلوكعلىالضوءبعضيلقيأنيمكنالاقتصاد

الدنى:وعلومالنفسعلم-9

وقوانيةبتعايهالدفىوعلومالنفسعلمبينارتباطاًيرهرصلةوهناك

ةنُسلالناقدتكاالكريمالقرآنلنافدمفقد.السماويةوض!إئعه

أولمنالبشريةالنفسجوانبلختلفمعجزاَتشريحأالشريفةالنبو!ة

فيذلكأورناكاالمطمئنةالنفسالىبالسوءالأمارةالنفس

النفسعلمبينالؤليقةالعلاقةكانتهنامن،السابقةالصفحات

الدين.وعلوم

عاداتهلهمجتمعفيوإنمافراغفييسلكلاالانسانانالقولوخلاصة

فإنوبالتالملأ،السمحاءالسماويةالأديانمنالمستوحاةوقوانينهونظمهوتقاليده

موضوعيعلميبشكلتفسويمكنلام!لوكمنالانسانعن!درماكل

الانسافيالسلوكيعتبرالتيالمتشابكةالعواملمختلفالىالابالرجوع

العوامل.لتلكطبيعيةمحصلة
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مناهج

لكل...!

.مقدمة

مة:العاالطرق.

المنهجا

الاسلام

المنهجا

الاسلام

المنهجا

الاسلام

المنهجا0

الاسلام

المنهجا

الاسلام

الثالثالفصل

النفسعلمفيالبحث

(...ومنهاجاًدثرمجةمنكمجعلنا

84:المائدة)

لذاتي.

الذاتي.والمنهج

لموضوعي.

الموضوعي.والمنهج

لتتبعي.

التتبعي.والمنهج

.لعيادي

.العياديوالمنهج

لتجرد!ي.

التجرديي.والمنهج

IV
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الخاالطرق.

علممداوس.

البحث.عينة

الملاحظة.

التجريب.

المقابلة.

الاستفتاء.

النفسية.الاختبارات

ابفس:

السلوكية.المدرصة

الغرضية.المدرسة

النفسي.التحليلمدرسة

الاصلامية.المدرسة
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الثالثالفصل

النف!علمفيالبحثهناهج

مقدمة:

فيالحاصةمناهجهأ!اَله،الخاعهموْلهالعلوممنعلمكل

مالموْدراستهفيالباحثيتبعها"االطر!ة.ْ.و!صدالبحث

الدراسة.موضوعالظاهرةسر"االعامةالقوانينإلىالتوصلف.!

!حأصاماتعتمدْ"ضةوبحثطرضةهواذنفاْ

،موضوعبغرعلمفلا،ببعضهمامرتبطانوالمنهجوالموضوع،والمشاهدة

ش!و
يحددانتحقيقهاالىيسعىالتيوأهدافهالعلمموضوعأنولاشك

الحاصة.مشكلانهبحثفيوطرقهمناهجه

التيالموضوعاتلذلكتبعأتنوعتوميادينهالنفسعلمأفرعلتعددونظرأ

علمفيتستخدمالتيالمناهجوتعددتنوعذلكؤلبع،مجالهنيتدخل

نيالمتعددةالبحثبمناهجقائمةنعدأنأرناإذاأندروز)1(و!رر.النفى

أخرىونماذج،العامةللمناهجكثؤنماذجهناكأنلوجدنا،النفسعلم

الحاصةالنوعيةوسائلهالنفسيةالدراساتميادفىمنولكل.نوعيةأهم!لوسائل

لهكنهاحدهعلىميدانبكلخاصةفليستالعامةالمناهجأفا.البحثفيبه

جميعاً.النفسعلماءيملكهمشترككأمرتستخدم

،مرادىصالاجمورترجة،الأولالجزء،التىعلمفيابحثمناهج:أندروز.ج.ت(1)

.16عى،9671،المعارفدار:القامرة
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العلميةبالطرقيلتزمصارمابقدرعلماَيكونأنالنفسعلمإستحقولقد

عنعمومأالعلمأهدافتختلفلاوبالتالي،السلوكيةللظواهردراستهفي

المنهج)ذنهوالنفسعلمفيفالمنهج.انحتلفةبميادينهالنفسعلمأهداف

علمفيالباحثيتبناهوما.السلوكيةالظواهردراسةبهايتمالتىالطريقةأو

عنكافيةمعلوماتعلىللحصولوأساليبووسائكإجراءاتمنالنفس

الدراسة.موضوعالسلوكيةالظواهر

إلى:النفسعلمفيالبحثطرقتقسيمويمكنهذا

التيالمنظمةالخطواتا،/ؤدعنيالمتبعة!صالملناهج:أولاً

نتائجه.إلىيملحتىالسلوكيةالَظاهرةلدراسةالباحثيتبعها

المعلوماتجمعنيالمتبعةالوسائلعنعبارةوهيخاصةطرق:ثانيأ

الدراسة.موضوعالسلوكيةبالظاهرةالخاصة

العامةالطرق-أولأ

البحثمناهج

:(الداخيةالملاخظة،الاطنيالتأمل)الذاتيالمنهج-1

ومعناه.بهايدورلماوتأمله،لنفسهالمرءملاحظةعلىالطرضةهذهتقوم

داخليجرئلماالفردتأملبغيةالعقليةعملياتهبنفسهالانسانيراقبأن

وعواطفهخيالاتهويحللفيصفذاتهالفردفيهيلاحظمنهجبذلكفهو.نفسه

وإحساساته.ومشاعرهوأفكاره

تأملطريقعنبنفسهلمشاعرهالفرددراسةالاستبطانبمنهجيقصدإذن

ولكنهاالملاحظةأنواعمننوعبذلكوهو.داخلهايدورماوملاحظةذاته

الداخلية.الذاتيةالملاحظة
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منها:إعتراضاتعدةالمنهجهذاإلىوجهتوقد

كبودرجةإلىتحتاجبلالسهلةبالعمليةالذاتيةالملاحظةعمليةليست(ْا)

ومشاعرهعواطفهيدرسأنللمستبطنيمكنحتىوالتدريبالخؤمن

بنفسه.وأحاصيسه

دقةفيالغيرالىونقلهادقيقأوصفاَالص!عوريةالنفسيةالحالاتوصف)ب(

صادقةمرآةًاًسادليستاللغةوأنخاصة،الصعوبةفيغايةأمرووضح

للفكر.

التغير،مريعةفإفهامعقدةكونهاعلىعلاوةالشعوريةالنفسيةوالأحوال)ب(

مستحيلة.تكنلمانصعبةالباطنيالتأملعمليةيجعلمما

بخ!إتهماحدالىأقوالهقيمتأثرأكونباطنياًتأملاًيتأملالذيالفرد()د

الراهنة.النفسيةالحالةوليدةوليستالسابقةومعلوماته

نيعمليتينبينالانتباهموزعالفرديكونأنالاشبطانعمليةتتطلب)هـ(

الوقتنفسنيويكونالملاحظبدورالفرديقومأنوهماواحدوقت

علىعلاوةالضعوريةالنفسيةالحالةمنيغيرأنشأنهمنوهذا،مُلاحَظأ

التجربة.فطالعقلمركزلانشغالضعيفةالملاحظةكون

أساسأتصلحلاالتيالفرديةالحالاتعلىالمنهجهذاإعئمادعنفضلأِ(زو

الناسطبائعلاختلافعامقانونالىيخاالوصولولايمكنللعلم

الذاتية.وخ!إتهمم!!اجتعليهتشتملوماومشاعرهم

الاستبطافىالمنهجالى.وجهتالتيالسابقةالاعتراضاتمنوبالرغم

النفس.علمنيالبحثمناهجمنكمنهجعنهالام!تغناءيمكنلاأنهالا

اقي:اللىوالمغجالاسلام

ملاحظةنفسهبملاحظةويتدبر!فكرآنعلىالانسانالاسلاميحث

ابننيتعالىاللّهعهاأووعجاثبو)مكانياتقدراتمنا!فبماذاتيةداخلية
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وجل:عزلقولهمصداقاَ،آدم

(تبصرونأفلاأنفسكموفي!
(12:الزاريات)

تعالى:لقولهمصداقاَ،نفسهعلشاهداًالانسانليكون

بصو(نفسهعلىالانسانبل!
(1f:القيامة)

وأقواله،وأفعالهأعمالهعلى،وبنفسهنفسهعلىشاهداَالانسانيكونأي

تعالى:لقولهمصداقأ،آخرشاهدإلىيحتاجأنودون

حسيباً(عليكاليومبنفسككفىمحنابكاقرأ!

(14)الاصاء:

وجل:عزوقوله

رهينة(كسبتبمانفسكل!

(38:المدثر)

النفسومراقبةأنفسنافيالذاتيالتأملإلىالاسلاميحضهكذا

المنهججوهرهووهذا.الحسابيومقبلوإصلاحهالتقويمهاومحاسبتها

الذاتي.الاستبطاني

:(الخارجيةالملاخظة)الموضوعيالمنهج-2

المواقففيوتصرفاتهمالاَخرينسلوكملاحظةالمنهجبهذاويقصد

عننعرفهماأنوالواقع.أنفسهمداخلفيماإلىالتعرضدونانحتلفة

لاعل،الخارجيالظاهريسلوكهمعلىكبيرحدإلىيعتمدالاَخرفى

وجههعلىنراهلمامسرورفلانأنالمثالسبيلعلىفنقول.الداخليةأحوالهم

بينواضحفارقهناكوبالتالي.عادةالحالةهذهتصاحبوأماراتعلاماتمن
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علىأساسأضوموالذى،الاستبطافيالذاتيوالمنهجالموضوعيالمنهج

المنهجأنحينتي.(1)ذاتيةتأمليةداخليةملاحظةلنفسهالفردملاحظة

نأالحالوبطيعة.للآخرينالخارجيةالملاحظةأساسعلىيقومالموضوعي

تفسيردونللسلوكالخارجيةالمظاهرإلاعللاتدلناالخارجيةالملاحظة

.للسلوكالداخليةللدوافع

:نوعانالملاحظةأناليهالاشارةيجدروما

:العابرةالملاخظة(1)

لضبطمحاولةأيبدونتتمالتيالعابرةالملاحظةمننوعوهو

منالنوعوهذا،الملاحظةهذهفيهاتحدثالتيالعواملأوالمتغ!إت

العلمى.البحثفيعليهالاعتماديفضللاالملاحظة

المنظمة:الملاحظة)ب(

تنظيمبهاويقصد،المقمهمودةالدقيقةالملاحظاتمننوعوهو

الملاحظةمنالنوعوهذا،المتغ!إتضبططرشعننلاحظهما

العلمي.البحثمجالفيبهالأخذيفضل

منها:إستخدامهنيصعوباتمنيخلولاالموضوعيالمنهجوهذا

الداخلية.الفردمشاعرحقيقةعنالملاحظالسلوكيكشفلاقد(أ)

يكونلاوقد،خاطئةنتائجإلىفيصلحكمهفيالملاحظيتسرعقد)ب(

الباحث.فيعيبهومابقدرالطريقةفيعيباَالحطأهذا

أولى،طبعة،الردالفكردار:القاهرة،النف!علممطالعات:اللةعدصالحالرحمنعبد(1)

.29ص

73

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


:(الخارجيةالملاحظة)الموضوعيوانهجالاسلائم

تبعاَداخليةملاحظةنفسهملاحظةإلىالانسانيدعوالاسلامأنكا

الملاحظةعلىالانسانيحثأيضاًفإنه،الباطنيالتأملأوالذاتيللمنهج

والعظاتالعبرمنفيهايجدلعلهوجلعزاللّهنحلوقاتالموضوعيةالخمارجية

:قالمنعزلقوله،وعظمتهتعالىاللّهبقدرةيؤمنيجعلهما

أشدكانواقبلهممنالذينعاقبةكانكيففينظرواالأرضفييسيروالمأو!

فمابالبيناترسلهموجاءتهمعمروهاممااكثروعمروهاالأرضوأثارواقوةمنهم

(يظلمونأنفسهمكانواولكنليظلمهماللَةكان

(9:الروم)

وجل:عزوقوله

وإلى!رفعتكيفالسماءوإلى!خلقتكيفالإبلإلى!أفلاينظرون

مأيهر(أنت)نمافأيهر!سطحتكيفالأرضوالىءنصبتكيفالجبآذ

(31-17:)الغاضية

:"تعالىلقولهخلقهفطالمتفكرينالملاحظينعلىتعالىاللةأثنىكا

السمواتخلقفيويتفكرونجنو!موعلوقعوداَقياماَاللَةيأيهرونالذق!

النار(عذابفقناسبحانكباطلاًهذاخلقتمادرشاوالأرض

(191:عمرانآل)

هووهذا،فيهاوالتفكراللّهمخلوقاتملاحظةعلىالاسلاميحثهكذا

الحارجية.الموضوعيةالملاحظةعلىالقاكمالموضوعيالمنهججوهر

المنهج!-!نمالتتبعي3

تدخلأيدونيحدثكاالانسافيالسلوكبملاحظةالطر!ةهذهؤشي

تستمرقك.هدْيعتبرلذلك،الملاحظمن
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كاثوالطفلعندكظاهرةاممودارسةفيالمجهذاويصلح.طويلةلفترة

و!او،اللغوي1،الانفعا"

الاجتماعي.

بطريقتين:وتطررهانموهافيالنفسيةالظاهرةدراسةويمكنهذا

الطولية:الطريقة-ا

الملاحظاتمنمتتابعةبسلسلةالباحثيقومالطريقةهذهوفي

نفسمتابعةثم،مبكرسنفيالأطفالمنمعينةلمجموعةالمنظمة

معين.سنحتىمختلفةأعمارفيالأطفال

المسحرضة:الطر!قة-2

ملاحظةيكررأنمنبدلاَالباحثفإن،المستعرضةالطريقةوني

منعيناتيأخذفإنه،الأطفالنفسعندللنموالنفسيةالظاهرةوقياس

مختلفة.زمنيةأعمارمنأطفال

دقةأكزالطوليةالطريقةفتعتبر.معينةمزاياطريقةلكلالواقعوفي

وأقلتكلفةأقللأنهاإستعمالأأكزالمستعرضةالطريقةبينما،وعلمية

كبيروجهدطويلوقتالىتحتاجالتيالطوليةالطريقةعنللوقت)شهلاكأ

باهظة.وتكلفة

التتبعي:وانهجالاروئم

ا!و،ظاهرةدراسةفييصلحماأول!لحالذىال!تبعيالمهجيتمئل

وجل:عزقولهني

منثمترابمنخلقناآفإناالبعثمننيْريبكنغانالناسأيهايا!

الأرحامفيونقرلكملنبينمخلقةوجرمخلقةمضغةمنثمعلقةمنثمنطفة
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يتوفىمنومنكمأضايملتبلغواثمطفلاًنخرجكمشممسمىأجلالىن!ثاءما

(...ضيئأعلمبعدمنيعلملكيلاالعمرأرذلإلىىدمنومنكم

(5:الحج)

:قالمنعزوقوله

بعدمنجعلثمقوةضعفبعدمنجعلثمضعفمنخلقكمالذياللّه!

(...القد!العليموهويشاءمايخلقوشيبةضعفاًقوة

(54:الروم)

تعالى:وقوله

ثمطفلاًيخرجكمئمعلقةمنثمنطفةمنثمترابمنخلقكمالذيوهو!

مسمىأجلأولتبلغواقبلمنيتوفىمنومنكمثيوخألتكونواثمأشدآلتبلغوا

تععَلون(ولعلكم

(67:غافر)

انفساافوظاهرةلدراسةالتتبعىالمنهجعنتعالىالحقيخبرناهكذا

.الزمانمنقرنأعثرأردعةمنذ

:ا!العياد4

سلوكية،مشكلاتمنيعانونمنعلاْ""ْاهذاف"،

الختلفةات."ْ-العياديةالطريقةهذهوتستخدم.نفسيةواضطرابات

هذا.اعرداعنالمعلوماتمنقدرأكبرإلىالتوصلبغيةالملاحظةكلَذكو

اسسجلاتاصريقصأو،مباشؤنفسهالفردمنالمعلوماتعلىوقدنحصل

الأقابأاطينكاا!اأخرىمصادرطريقعنأو،بالفردالخاصةوالمذكرات

يكونوعادة.اطياةتاريخدراسةبقصدذلككل.العملفيالزملاءأو

النف!ى.والعلاجالت!ثخيصهوالحياةتاريخدراسةمنالهدف
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عملياتنيالنف!ىالمعاجبهايستعينالتيالفنيةالطرقتتضمنهذا

"؟):التاليةالأساليبالنفعروالعلاجوالتوجيهالشخيص

)ب(

)أ(

CaseStudyالحالةدراسة

Clinicalالعياديةالمقابلة Interview

iagnosticTstsالتشخيصيةاإتالاختبا

الحالة:دوامة

لجمعسابقأذكرناهاوسائلعدةهناكالطريقةلهذهبالنسبة

بياناتفتجمع،العلاجموضوعبالحالةالمتعلقةوالمعلوماتالبيانات

التطوريالتاريخعنوبيانات،الفردمعهايعي!قالتيؤمًالاعن

التىالبياناتمنذلكغيرالىالنفيالاضطراببدايةوعن،للحالة

.العلاجفيتفيدثمومنالمرضيةالحالةتشخيصفيتفيد

العهادية:المقابلهَ)ب(

اككر،أدرشخصينبينقبادلةديناميةعلاقةعنعبارةهي

النف!ى،والاؤصادالتوجيهأخصادأوالنفسيالمعاجهوأحدهما

عنليحثونالذينالأفرادأوالمريضالضخمىهوالآخرونأووالآخر

الحاصة.لمشكلاتهمحل

هذهخلالمنالتوجيهأخصاثيأوالنفسىالمعابمويشطيع

حياةتاريخعنشخصيةومعلوماتبياناتعلىيحصلأدْالمقابلة

.35"،غمصعةمصردإر:القاهرة،ا!ييكيالنضعلم:فهميمصطغى.د(؟)
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بعتكونو!مما،نفسهاالحالةمعالمقابلةتكونورمما،نفسهالفرد

علىالحصولبهدفالعمل،زملاءأحدأوالأتاربأحدأوالمالدق

المرضية.الحالةعنالمعلوماتمنقدراكبر

خلقأهمهامنالمقابلةأساسهاعلتقومأنيجبمبادىوهناك

مع.وأحابحيسمش!اعرمننفسهفيعماللتعبيرللعميلطليقحرجو

يضطروقد.المعاججانبمنالكاملالأمانةعنصرتوفيرضرورة

العقليةالقدراتاختباراتبعضتطيقإلىأحياناَالنفسيالمعابم

خطةوصففياهجًلاتنمنللاستفادةالشخصيةمقاييسبعضأو

للعميل.العلاج

التضخيصية:الاخبارات)ص(

لإعطاءالتشخيصيةبالاختبالاراتأحيانأىمه!فنلاالمعابميستعينقد

للحالةالملائمةالعلاجخطةلوضعتمهيداَالمرضيةالحصالةعنمتكاملةصورة

المرضية.

:العياديوالمهجالاسلام

منأصنافثلاثةعنالبقرةسورةأولفيوتعالىتباركالحقيخبرنا

منكلصفاتعنالحديثالبدءنيالكريمةتاكَالاتناولتثقد.الناس

والمنافقين.،والكافرت،المؤمنين

حقهم:فيتعالىقالالذينالمؤمنونهمالأولالصنف

ويقيمونبالغيبيؤمنونالذين5للمتقينهدىفيهريبلاالكتابذلك!

قبلكمنانزلوماإليكانزلبمايؤمنونوالذين!ينفقونرزقناهمومماالصلوة

(المفلحونهموأولئكركممنهدىعلىأولئك!يوقنونهموبالاَخرة

(-ه2:البقرة)
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!م:تعالىاللةقالالذقالكافرونهمالثانيوالصنف

علىاللةختم*يؤمنونلاتنذرهملمأمءَأنذرتهمم!لغسواءكفرواالذينإن!

عظيم(عذابولهمةو!ئغأبصارهموعلىحعهموعلىقلو!م

(6،7:البقرة)

تعالىاللةقالالذين،المنافقونهمالناسمنوالأخيرالثالثالصنفأما

كهم:

اللةيخادعون!بمؤمنينهمومارخَالاوباليومبالئةءَامناضوكمنالناسومن!

فزادهممرضقلو!مفييميشعرونوماانفسهمالايخدعبرن!هاءَامنواوالذفى

(يكذبونكانوابماأليمعذابولهممرضاَاللة
(10-8:)ابقرة

والمنافقينوالكافرقالمؤمنينمنكلصفاتعنتعالىيخبزلاهكذا

تميزالتيالصفاتالبقرةسورةمن(ه-1من)الكريمةتاكَالالناخعو!ح

ويتصدقون،وجهاكملعلىالصلاة/ويؤدون،بالغيبيصدقونبأنهمالمتقين

وكذلكمحمدياعليكانزلمابكلويؤمنون،والحرالروجوهفطبأموالهم

نوروعلىركممنهدىعلىسمحقأهؤلاء.قبلك.منالرسلبهجاءتما

همبأنهموتعالىتباركالحقوصفهملذلكعالىاللةمنوبصووبيان

.المفلحون

وهمالناسمنالثافىالجنفتوضح(7-6)الكريمةوالآيات

نأذلكفطوالعلة.!امحمدرسالةوكذبواجحدوا-لأنهمذلك،الكافرون

البصؤ،نورطمستالتيذنبوهمكؤمنقلوس!.علىطبعتعالىاللة

.ايمانيخهايشرقولا،نورقلر!مفي!دخلفلا

الصنفلناتصففإنها(بعدهاوما8،9،10)الكليمةالآياتأما

قلوكم،تؤمنولمبأفواههمآمنواالذينوهم،المنافقونوهممن.النايىالثالث

يخدعواأن!يدونلأنهم،تعالىاللَهالىوأبغضهمالكفرةمنأخبثفهملذلك
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والعلة،أنفسهمإلايخدعونلالهكنهم،الايمانكلمةبألسنتهمبقولهماللة

فوقرجسأاللّهفزادهمورلاءونفاقشكمنقلركمفيالذيالمرضذلك"في

رجس.

منكلوراءكانتالتيالمرضيةالأسبابالكريمالقرآنلناعددهكذا

لناذكروكذلك.والنفاقبالكفرفوصفهم،الناسمنوالثالثالثانيالصنف

بالفلاحالمتصفينالمؤبمنينوراءكانتالتيالصحيةالأسابالكريمالقرآن

النعيم.جناتفيالعاليةبالدرجاتوالفوز

كل:يق!خباا-5

الظواهروقوعانتظارعلىأبحاثهفيعمومأالعلمأوالنفسعلماقتصرلو

يتدخلوأنلابدكانلذا.بطيئأسولكانلملاحظتهاالأحداثأوالسلوكية

ثم،معينأترتيبأالطيعيةأوالسلوكيةالظواهرفيهاتقعالتيالظروففزلبالعلم

أساستعتبرالتجرلي!ةوالطر!قة.يحدثلماومنظمةدقيقةملاحظةيلاحظ

عنالكشفالمطتنتهيلأنهاالانسانيةالمعرفةمجالاتفيالعلميالتقدم

الطر!ةالتجريييالمنهجيعدلذلك.فيهاالمولرةوالعواملالظواهرأسباب

وموضوعيةدقةمنالانسانيةالعلوموتقترب،الطييةالعلومأبحاثنيالرئيسية

أبحاثها.مختلفنيالتجرلييللمنهجاستخدامهابمقدارالطيعيةالعلومتلك

كاوهيالعلميللبحثالأساسيةالثلاثةالأهدافالتجرل!يةالطريقةوتحقق

الطرقأغلبترقىتكادفلا،والتحكم،والتنبؤ،الفهم:هيسابقاَذكرنا

تنتىماغالباًالأخرىالطرقمعظملأدط،التجرل!يةالطريقةمستوىالىالأخرى

التحكم.هدفالىترقىولاالفهمهدفعند

المستقلةالمتغ!إتبينالقائمةالعلاقاتدراسةالتجرل!يةالطرضةوقوام

)حداثق!رطعنوذلك،(الاستجابات)التابعةوالمتغ!إت،(المث!إت)
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ذلكأثرعنللكث!ف()المث!إتالمستقلةالمتغ!إتفيمقصودةتإ!غت

بهدفوذلك(الاستجابات)التابعةالمتغ!إتفطتغيرمن!قابلهفيماالتغير

هذهمثلتقتضيماوغالبأ.ا!فالمولرةوالعواملالسلوكيةالظواهرأسبابمعرفة

العلاقةتحددفيهاالتجريييةالمجموعةتسمى)حداهماجاعتيناختيارالدراسة

التابع،المتغرنيتغيرمنيحدثماعلىالمستقلالمتغيرتغيرأثربين

انيمكنمالمعرفةالمستقلالمتغيرأْلر!بتفيهاضابطةالأخرىوالمجموعة

نتائجمقارنةَوتغ.المستقلبالمتغيرمتأثرغيروهوالتابعالمتغيرنييحدث

بهدفوذلك،المقصودغيروالتغيرالمقصودالتغيرأثرلمعرفةالجئاعتين

السلوكية.للظاهرةالحقيقيةالأسابتحديد

لهط:فيماأهمهانلخصالتجرد!يللتصميممختلفةنماذجوهناك

والضابطة:التجري!عةللمجمومحينالبعديالقياس-1

متوسطبمقارنةالمستقلالمتغرأثرضاساثوذجهذافي

بمتوسطالمستقلللمتغرتعرضهابعدالتجرلييةالمجموعةإستجابات

ثم.المستقلللمتغيرْتتعرضلموالتيالضابطةالمجموعةاستجابات

كانفإذا.الفرقلهذاالاحصائيةوالدلالةالمتوعطينفرقيحسب

المستقل،المتغيرأثرعلىيدلذلكفإن)حصائيةدلالةذوالفرق

يكنلم!)ذا،المستقلالمتغيرأثرعلىدلالةللفرق!كنلمواذا

المستقل.المتغيرأثر)نعدامعليدلذلكفإناحصائيةدلالةللفرق

للمجموعتين:البعديالقليالقاس-2

قبلوالضابطةالتجرل!يةالمجموعتينفيالتابعةالمتغ!إتتقاسهنا

للمتغيرالتجريييةالجماعةتعرضقبلأي،)نتهائهاوبعدالتجربةبدء

المتوسطاتأساسعلىالفروقتقاسثمتعرضهاوبعدالمستقل

عدمه.منالمستقلالمتغيرأثرلتأكيدالاحصائيةالدلالةوتحسب
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:واحدةلجمومجةالبعديالقليالقاس-3

المجموعةهيالواحدةالمجموعةتصبحالتجرليياثوذجهذافي

تقاسذلكوعلى.الضابطةالمجموعةهيالوقتنفسوفيالتجرل!ية

ايالمستقبلللمنغرتعرضهقبلالتابعالمتغيرفيالمجموعةاستجابة

اجراءبعد-المجموعةنفساستجاباتتقاسثم،التجربةاجراءقبل

لقياستمهيدأالمتوصطاتتحسبثم،التابعالمتغرفيالتجربة

المستقل.المتغيرأثرلتحديدوالبعديالقبليالقياسبينالفرق

القبلالقياسبينالزمنيةالفترةتكونأنالتصميمهذافيويفضل

فيلاتتدخلحتىالاماكنبقدرقصورخ!رةللمجموعةوالبعدي

المجربه.ث!ائجنيلؤلرلهدأخرى!إ!غممال!جربه

البحث:فيالتجري!عةالطر!قةخطوات

لهط:فيمانلخصهاخطوات"فيالتجردييالبحثيسر

وتحديدها:المشكلةأهية-1

والاحساسبالمشكلةالشعورخطواتهأولىفيالتجرل!يليدأ،البحث

تحددثم،مؤقتةوليستحقيقيةالمثمكلةتكون"أنعلى،بأهميتها

عنهايجيبأنيحاولأسئلةعدةأوسؤالصيغةفيالمشكلةهذه

جمعنحوالباحثإهتمامتوجيهفيضيدالتخديدهذا.ْ"البحث

المثكلة.تخصمعينةحقاثق

:الفروضفن+-2

تستهدفوالتجربة،لسؤالمحتملةإجابةعنعبارةالفروض

لتفسيرمبدئيحكمإلاهومافالفرضالفرضهذاصحةعنالكشف
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التخمينمننوعاًيكونأنْيعدولاوهو،،.الظواهرمنماظاهرة

تصدقوق(1)"الظاهرةسببأنهاالباحثيظنالتىالعواملوتخيل

يقطحالذيالمحكهيوالتجربةتصدقلاوقدالتخميناتتلك

بعدإلاحقائقتصبحأنيجوزلاوالفروض.خظئهأوالفرضبصحة

.َاي!لرجتتحقيقها

الفروفى:صحةإخ!بار-3

،الفروضبتلكالمتعلقةانحعلفةالبياناتجمعطريقعنوذلك

ذهبناالتيالفروضتدحضأوتؤيدقدالتيانحتلفةالتجارباجراءثم

ايها.

وثف!رمجاالنتائج-4

إليهاتوصلالتيالنتائجبتفسيرالباحثيقومالمرحلةهذهفي

أبحاثهمفيالآخرونإليهتوصلمامعيتفقسليماَعلمياََإ!سفت

المشابهة.ودراساتهم

5-التوصيا!:

بهايوصىالتيالتربويةوالتوصياتالمقترحاتمرحلةَإ!خأتأقيثم

لتلكتفسيرمنبهقامومانتائجمناليهتوصلماضوءفيالباحث

عنتجيبأخرىلأبحاثبمقترحاتالبحثيتىأنويفضلالنتائج

الدراسة.بها)نثهتالتيالتساؤلات

للطباعةالحدلهثالمصرىالمكتب:القاهرة،النذسعلمأصول:راجحعزتأحمدمحور(1)

.52ص،والثر
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التجدبيي:والمنهجالأملام

فيهيأنواعها)ختلافعلىلهاتعرضناالتيالمناهجهذهأنلاشك

،الانسانبهوتعالىسبحانهاللةكرمالذيالبضرىالعقلنتاجالأولالمقام

لنا)لضحولهدواًساسه)؟(ومطلعهالعلممنبعالغزالميالامام!ولكافالععل

مختلففيالعلميالتقدموأماسعمادهوالتجر!يالمنهجأنمماتقدم

المهجهذاعنالكريمالقرآنحدثنافقدغروولا.الانسانيةالمعرفةمجالات

وعلىعليه)براهيمسيدناوكان..الزمانمنقرناَعثرأرلعةمنذالتجر!يالعلمي

)تبعمنأولهو،تعالىالحق%خرناكا،التسليموأذكىالسلامأفضلنبينا

.والاستنتاجوالم!ثاهدةالتجرلةأساسأ!علالقا!م،التجرلييالمنهجخطوات

تعالى:لقولهمصداقاَ،العزةلربإبراهيمسيدناقالحينماذلك

لكنبلقالتؤمنلمأوقالالموتىقىكيفأرفيرب)براهيمقاللهاذ!

جبلكلعلاجعلثماليكفصرهنالطيرمنأدرلعةفخذقالقبيليطمئن

حكيم(عزنراللةأنواعلمسعياَيأتينكأدعهنثمجزءَامنن

(260:البقرة"

التيالكيفيةعنالسلامعليهالحليلبسؤالبدأتالعمليةالتجربةهذه

لمأو!بقولهالعزةربفأجاب،الربانيةبالقدرةالقاطعايمانهمعبهايحعى

!لهالحليلخاطبهنا.الموقىإحياءعلىبقدرقىتصدقلمأوأي(تؤمن

تجرلةىىأنولكدابراهيمصيدناوكان(قلبيليطمئنلهكنبلى!:بقوله

تجردةعلىسايقاَكرناكاالقالمالتجرييالعلميللمنهجوفقأفعليةعملية

تعالىاللّهشرحع!ذن.وفؤادهقلبهفيذلك*تجروحتى،!استنتاجومشاهدة

كانت:مجاهدقال،طيورارلعةيأخذبأنابراهيملسيدناالتجرلةخطوات

ادركأوتدكهمعلههملتتعرفاليكفضمهن(2)(يكأووحمامةوغراباَطاوومأ

38عىاثولا!لد،،لثرللطباعةالصرفةدار:ورت،الدفىعلم)حهاء:الترالمامالا(1)

،1981الكىمالقرآندارصت:اثولالجرء.ا!غاس!عفز:الصايو!كلعمد(2)

.152ص
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ببعضبعضهمخلطثمقطعهنثمذبحهن:المفسرونوقال،قطعهنثمتامأ

علىأجزاءوجزأهاعندهبرعوسهاأمسكثمولحومهاودماؤهااه!ئيراختلطحتى

كادعاهنثم،الميدانيةالعمليةالتجربةخطواتكانتهناالى0(1)الجبال

واللحم،الدمالىوالدم،الريشالىيطيرالريشيشاهدفجعلتعالىاللَةأمره

لهأبلغذلكليكونسعياًيم!ثينوأتينهكانتكا%!طعادتحتىاللحمالى

المنهجفيالمقصوةالملاحظةأوالمئماهدةبمثابةوهذا،سألامِل*ابرلافط

واعلم!:وجلعزاللّهقولفييتلخصالاعتدلالأوالاصتنتاجأما.التجرليي

تدبوفيوحكيمىيدعمايعجزلاتعالىاللةأنأي(حكيمعزفىاللةأن

وجل.عزوصنعه

بدايةفيالنفسعلماءعنهتحدثالذيالتجري!يالعلميالمهجهوهذا

عضر.التاصعالقرن

الخاعةالطرق:لانعا

المعلوماتجمعوسائل

البحث:سنة-9

جميعفيي!يًلرلاالمصدرالعلميللبحثبالنسبةالعينةتعتبر

علهانحصل)نمامعينةسلوكيةظاهرةعننجمعهاالتيفالبيانات.المعلومات

نوعيةتختلفوبالتالي،بالدراسةالمعنيينالمفحوصينالأفرادمنمجموعةمن

ومن.الدراسةموضوعالسلوكيةالظاهرةونوعيةطبيعةباختلافالمفحو!ين

.152عى،الأولالجزء(طبقمرجع)ايفاصيرصفوة:الضابرفيعلمحمد(1،
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نوعان..وهناكالدراسةموضوعالعينةطيعةمعتتفقبنتائجالحروجيمكنثم

:العيناتمن

:RandomSmpleالعثواث!ةالهمنة-9

مثلأالقرعةطرئعنالأمالمجمتعمنالعينةهذهتختار

لذلكالمعدةالعشوائيةالاعدادجداولمنالعشوادبالاختيارأو

الأصل.للمجتمعممثلأالعينةحجميكونأنشريطة

:SymaicSmpleالمنظمةالهمنة-2

يختارنًاك،منتظمةبطريقةالعينةهذهأفراداختيارويغ

أسلوبأىوْاالأحماءقائمةفيمثلأالزوجيةالأرقامذوىالمفحوصين

العينة.أفرادأساسهعليختارآخر

كلمباشربشكلينعكسالعينةاختيارفيالدتةتوخىأنولاشك

منيعدالعينةإختيارفإنذلكوعلى،الباحثإليهايتوصلالتيالنتائجصدق

البحث.إنجاحفيفعالةمساهمةتساهمالتيالأمررأهم

:2Observation-الملاخظة

العلومنيكثيرفيالبياناتلجمعالعامةالطرق)حدىالملاحظةتعد

الدراسيةالظواهرمخملفعنالحقائقلجمعأساصيةوشيلةفهي.انحملفة

البحثفيبارزأمركزأالملاحظة!عللذلك.سلوكيةأوكانتطبيعية

يستخدمفالباحث.السيكولوجيللبحثأساسيةأداةوالملاحظة.الملمي

منانحتلفةالعلمأدواتمنيستخدمماكلنيالدقيقةالموضوعيةالملاحظة

أهميةوتتضح.العلميالبحثوصائلمنذلكغيرالىوأدليتوأجهزةتجارب

والاجتماعيةوالعقليةالجسميةجوانبهبمختلفاثوظاهرةدراسةنيالملاحظة
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لدراسةاللارمةالبياناتجعنيالككذالملاحظةكاتفيد.والانفعالية

تفيدكذلك.ا!لفةمستورو!اخهابكافةالشخصيةإضطراباتحالات

طرقمنمقترحةةد!دجة!رطتجريبعندالتربويالمجالفيالملاحظة

طر!فعن.التربويالحقلفيوفاعليتهاصلاحتهامدىمنللتأكدالتدوص

مباثؤكنتيجةالتلاميذسلوكعلىتطرأالتيالتغإتتسجيليمكنالملاحظة

المقترحة.الطر!ةتلكلاستخدام

البحثمجالنيفائدةاكبرتفيدللملاحظةمميزاتمنذكرماكلرغم

لهط:فيمانلخصهاالعيوببعفبىعلهايؤخذأنهالاالتجر!ي

لنمعينفردحياةتاريخدراصةأردنامافإذا،الملاحظةبفترةمقيدةأنها(أ)

حياته.مدىملاحطهمننتمكن

بطرقةتدوتعنالملاحظةتعجزماالسلوكمظاهرمنهناكأنكا)ب(

شابهوماالعاثليةوالمشاكل،للأفرادالداخليةالمشاعرمثلمباثرة

ذلك.

السلوكوصفمنبدلاَللصلوكتإ!سفت!طيبأنالملاحظقحيزقد(%)

نفسه.

35Exemenaio-ا!جرلهب

البالغ،بالتقد!علىمكانةالنفسيةالدراساتفيالتجرء!بيحتل"

العلاقاتعنودكشف،العلميالمنهجمقوماتتحقيقعلفطويلأنه

.(1)"الظاهرةحركةتحكمالتياف!لفةآلمتغإت

التيبالظواهر!االظروففيالباحثتحكم،هوالتجرلمبوأساس

الفرعندتحدثالتيالمولراتيخلقلأنهؤلكصناعةبطرقةالدرمها

YT&(لىطكمرحمع)العامالنفىعلمأص:وآنحونمنصورطلعت.د(1) e.
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الطبيعيالمجالفيحدوثهانتظاردونكطلبهالذيالسلوكمننوعالمفحوص

منيمكنناماالمعينالوقتنيالتجرييةال!ثووطمنيخلقودالتالمط.له

ْ.1(1""ممكنةةق!رطوبأدقممكنوقتأقصرفيمعينةاستجابةعلىا!ول

يمكنمحددةضووطتحتتقعولكنماملاحظةعنعبارةبذلكفالتجربة

لهط:فيماالملاحظةعنالتجربةغ!لفذلكومع.فيهاالتحكم

السلوكيةالظاهرةفيهتحدثالذيالوقتيحددأنيستطيعالباحث)ن-1

لذلك.فيستعد

فيأثرلهايكونقدالئيوالعواملال!وفييحددأنالباحث!ستطيع-2

التجربةاعادةالباحثعلى!سهلوهذا.السلوكيةالظاهرةخدوث

.ال!ثروطنفستحت

بعض!بتبأنالتجربةظروفي!يرأنيستطيعبالتجربةالقام)ن-3

العواملتلكعلىاثمزلبةراثَالاليدرسالآخرالبعضمنو!غرالعوامل

المن!.

:Inteiewالمفاللة-4

عدةأوشخمى!وجههاشفويةأسئلةمجموعةأوحددث،،المقابلة

.(2"،(شخصيتهعنمعينةمعلوماتعلىا!ولبقصدآخرالى.اشخاص

من،بينهموالموازنةالأفرادلينللمفا!لةكوسيلةعادةالباحثونإلهاولهجأ

الحصولالمقابلةمنالهدفكونوقد.معينلعملصلاحيتهممدىحيث

القوةنواحيتثخيعىيقصد،معينشخعىعنمعينةولياناتمعلوماتعلى

،1977ةم!لاانةدار:القامز،التجرسابفسعلم:4صازكيأحد.د(1،

.9-8ص

.،85عى،(صالقمرجع)النذ!علمأسول:راجحعزتأحد.د(2)
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فيكايحدثعلاجيغرضللمقابلةيكونقدكا.عندهوالضعف

خاصة،جلساتالعميلمعالنفسيالمعابمضضيحيث،النفسيةالعيادات

بمساعدةالمعابمفيقوم،مشكلاتهوأسبابالمريضنفسيةفهمخلالهايغ

مضكلاته.علىالتغلبمحاولةعلىالمريض

المقابلة:كيزات

طرقعنؤلكمريعةبطريقةأهدافهإلىالوصولمنالباحثتمكن-1

الأخرىالطرقعنهتعجزالذىالأمر،المباشريصخ!ثلاالاتصال

.الاستفتاءاتأوكالاختبارات

دارسةدراستهمنتمكنهلوجهوجهاَدراستهالمرادللفردالباحثمقابلة-2

عنمتكاملةصورةإعطاءلهيتيحمما،الجوانبمختلفمنمتكاملة

المقابلة.موضوعالشخص

التيوالاجاباتالمعلوماتصحةمنالتحققفيالباحثالمقابلةتفيد-3

تحرىيإمتحانإجراءمنعليهاحملقديكونوالتيفيهاك!ئيقد

اليه.إستفتاءتقديمأوالضخصعلى

بعضقياسفيتملحلادَهلةيم!فنلاالاختباراتأنذلكعلىزد

مجليالقدرةأوالغيرمعالتعاملعلىكالقدرةمثلأالحاصةالسمات

البياناتلجمعكوسيلةالمقابلةإلىالالتجاءمنمفرلاوهنا،التعاون

الدراسة.موضوع

المقابلة:عيوب

المقابلةأسلوبإلىتوجهالتيالاعتراضاتبعضفهناكذلكومع

نلخصهافيمالهط:
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هذا،السابقةلح!إتهمكنتيجةقصددونالحكامبعضيتحيزأحيانأ

.أخرىأحيانأالمقصودتحيزهمعنفضلاَ

عنيأخذونهقدالذىالعامبالانطباِعالمقابلةعلىالقائمينبعضتأثر

لسارمعينةناحيةمنمرضيأإنطاعاكانفإنالمقابلةموضوعالفرد

فيصيئاًانطاعأكانن)و.الأخرىالجوانبمختلفالىالانطاعهذا

منالأخرىالجوانبالىالسئالانطباعهذالسارمعينجانب

يلاحظونهماتعميمالىالحكامبعضميلبمعنى.المفحوصشخصية

ككل.ضخصيتهعلىمعينجانبفيالفردى!لعطتمن

المثهماعربعضنفسهأعماقفيأحيانأيحملالحكمبدوريقومالذي

الاسقاطعمليةإلىفيلجأ،الأنانيةأوالتعصبأوكالعدوانالمكبؤلة

المقابلة.موضوعالأفرادمنغورلدىالسماتهذهتقد!فيو!الغ

الممَابلة:بي!هت

طريق:عنوذلكعيوبمنذكرماتداركمنلابدكانذلكأجلمن

وشكلونوع،المقابلةظروفؤلوحيدتحد!دبهو!صد:العخين-1

حدعلىالجميعيفهمهاختىالقائهاطرضةوكذلكؤلرتيبهاالأسثلة

سواء.

الاستبصارمنًإ!بكقدراًالحكممنيتطدبفنالمقابلة:الثدودب!2

قبلمنالمستمروالتدوبالجيدالاعداد!طلبمما،والموضوعية

.المجالهذافيمتمرسين)خصائين

فالحكمالمقابلةني!ثشركونالذفىالحكامتعددوضصد.به:الحدد-3

منمجموعةقبلمنالتحيزلكن،للتحيزعرضةيكونقدالواحد

ىجحفتعدده)تجاهاتفيبلواحد)تجاهفيعادةكونلاالحكام

بعضاَ.بعضها!ادلأن
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:5Quionnie-الاسيفتاء

ترسلأوتعطيالأسئلةمنقائمةالاستفتاءأوالاستبيانأوالاستخبار،،

لا،،أو"نعم"بكتابةمنهمواحدكلعنهاليجيبالأفرادمنجماعةالى

.(9)"موجزةبإجابةأو

واضحةأسئلتهكانتمتىالتشخيصفيمفيدةأداةالاستفتاءويعتبر

فيوالأمانةالصدقالمفحوصتوخىومتى،كافياَتفصيلاَومفصلةتاماَوضوحأ

يحاولمامنهاالاستفتاءتمنأنواععدةوهناك.الاستفتاءبنودعلاجابته

و!ها،المهنيةر!غوالمهنيةوالميولالنفسيةالاتجاهاتعنالكشف

والحصائصالسماتمنذلكغرالىالئخصيةاضطراباتيكشفما

النفسية.

:الاسعاءمميزات

والأمانةالصدقالمفحوصتوخىمتىالتشخيعىنيمفيدةأ،أةيعتبر-1

)جابته.في

!تبرفهو،المقابلةطرلمقةتتطلبهاالتيوالتكلفةوالجهدالوقتيونر-2

اجرائها.يتعذرحينماللمقابلةالمباشرالبديل

:الاسفتاءعيوب

نأيجب)عتباراتعدةفهناك،الهينبالأمرليسالاستفتاءبناء)ن-1

الهزلالاعدادفإنهناومن،بالفعلتجيقهوقبلإعدادهفيتراعى

المفحوصين.عنحقيقيةغيرصورةيعطىللاستفتاء

معرفةوعن،النفسيةأحوالهوصفعنأحيانأالمفحوصيعجزقد-2

.489عى،الابقالمرجع(1)
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فيلجأ،الحقيقيةدوافعهعنالافصاحمنونفورهاللاشعوريةدوافعه

.الاستفتاءبنودعلىاجابتهفيوالتزييفالكذبأحياناًالى

تكونقدعمليةالباحثالىفعودتهالبولدطريقعنالاستفتاءوزعإذا-3

مضمونة.غير

:اتءلاسيفتاا!4ونأ

هما:الاستفتاءاتمننوعانهناك

OpenendQustionnireالطرفمفتوحالامفتاء-1

نأللمفحوعىيتيحفهو،مطولة)جاباتإلىيحتاجالنوعهذا

منالنوعهذافإنلذلك.يشاءكيفرأيهعنحريةفييعبر

والتفسير.والتبوبالتفريغصعبالاستفتاءات

الثافيالنوغبناءنيالاستفتاءاتمنالنوعهذايخدمماوعادة

المقيد.

:ClodendQuion(!ل!5)المقدالمعَفلالاصفتاء-2

هذايعتبرلذلك،"لاأوبنعماعليهالاجابةيتقضيالذيوهو

َإ!سفتتحتمللا،لاأوبنعم"الاجابةلأنموضوعيةاعرالنوع

للعواملفيهامجاللاعدديةكميةبطر!ةعرضهاأنكا،تأويلاَأو

.الطرفمفتوحالاستفتاءفيالحالهوكا،الذاتية

:Pycholoi!يك!ء+النفسهةالاخباوات-6

العشرين.القرنعلاماتمنبارزةوعلامةسنالنفسيةالاختباراتتعتبر

تعدأنهاكا.َإ!بكنجاحأالنفسيالقياسحركةبنجاحالقرنهذاتميزفقد

النفس.لعلمالعلميالتقدمعواملأهممن
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النفسقطاعاتلجميعشاملأتنوعاَطرائقهاؤشوعِتالاختباراتكثرتوقد

والطائفيةالحاصةالعقليةوالقدراتالعامللأكاءإختباراتفهناك.البشرية

النفسيةالاختباراتمجالكا)ت!ع.الدراصيبالتحصيلخاصةواختبارات

والنفسية.والحلقيةمنهاالمزاجيةالشخصيةنواحيمختلفثهلحتى

نيعامبوجهالاستفتاءاتمعصورتهافيتتشابهالنفسيةوالاختبارات

بعضكيفيةأوكميةةق!رطبتقيىالتيالمث!إتأوالأسئلةمنمجموعةكونها

النفسيةالاختباراتأنالا.النفسيةالحصائصأوالسماتأوالعقليةالعوامل

صدقهاؤلبتالأفرادمنمجموعةعلتجربتهاسبقأي،مقننةبكونهاتمتاز

أجله.منوضعتمالقياسوصلاحيتها

لقياسه،تتعرضلماأي،لمجالاتهاتبعاَوتخعلفالاختباراتؤشنوعهذا

التىالأس!بعضوهناك.المطلولةالاصتجابةطبيعةباختلافتختلفكا

لهط:فيمانأيهرهاالنفسيةالاختباراتأساسهاعلىتقسم

:الاجراءةق!رط-أولاَ

)ختبارمثلفرديةبصورةتطقالتيالاختباراتوهي:فردتيإخعبارات-1

الاختباراتمنذلكوغرالحبرلبقعرورثاح)ختبارأوللاكاءبينية

فردية.حالاتعلتطبقالتي

مجموعةمجلىتطب!ايمكنالتيالاختباراتوهي:جمهمة-اخبارات2

المهنيةوالميولالعقليةالقدرات)ختباراتمثلْواحدوقتفيالأفرادمن

الجمعية.الاختباراتمنذلكوغيرواللامهنية

:القاسمعدان-لانأ

القدراتوخملفالاكاءالاختباراتهذهوتقيس:المعر!ةالاخبارات-1

التحصيلية.الاختباراتكذلكتشملالعقلية
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وكذلكواللامهنيةالميولْالمهنية)ختباراتمئل:الانفعالةالاخعباوات-2

الاسقاطية.الاختباراتمختلف

:الاخباربنود-لالئاَ

تحتاجوالتيالورقيةالاختباراتوهي:(وقلمووتة)لفظيةإخبارات-1

بنوها.علللاجابةوفبمورقةإلى

والقلمالورقةتتطلبلاالاختباراتمنالنوعهذافي:عملةإخباوات-2

المهارةيستخدمأنالمفحوصالىيطلبو)نما،عليهاالاجابةئي

.الاختباراجراءنياليدوية

اليطبعق:زمن-وابعأ

عامليدخلالانجتباراتمنالنوعهذاني:(موتؤلة)صعةإخبارات-1

وكذلكوالقدراتالأكاءاختباراتمثللاجرائهاأسامىكضر!الزمن

التحصيلية.الاختبارات

فيكعاملالزمنيدخللاحيث:(سقوق)مجردقةإخباوات-2

غرإلىوالاتجاهاتوالميولالشخصية)ختباراتمثلعلهاالاجابة

تطبيقها.عندالزمنعاملتشترطلاالتيالاختباراتمنذلك
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النف!علممدارس

.الأخرىبالعلومبالمقارنةنسبيأحديثعلمسابقاَذكرناكاالنفسعلم

وهيعديدةمداريفيهقاتأنمناهجهوتعددحداثتهجراءمنكانولقد

الحالي.القرنوليدةكلها

أفكارلهمالنفسعلماءمنمجموعة،النفسعلمفيبالمدرسةوضصد

لأهمموجزعرضلهطوفيما.النفسعلممفهومفيمعينةنظروجهةأوخاصة

المعاصؤ:النفسغلممدارس

الباطن(التأمل،الاسهبطانعةالمدوسة

Imtrosvectiv School

فؤتالألمانيالعالميدعلبدأتالاستبطانيةالمدرسةبأنالقوليمكن

جيمىوليمالأمريكيالعالممثلالعلباءمنبعدهجاءلِمَالطرىأنارالذي

الرئي!يالغرضوكان.الشعوربدراسةيختعىالنفسعلمأنفيمعه)تفقالذي

يحدثمادراسةهو،المدرمةهذهأنصارلآراءطبقأ،السلوكدراسةمن

!سئلكأن،حولهتدورالتيللموكرات!ستجيبعندماالبثيريللعقلفعلأ

ازاءما!ععرأو!ىماأوعمس!ْاملنا!فأنالملاحظةموضوعالشخص

اْنتقاداتمنالمدرسةهذهالى!وجهماورغم.الحارجيةالمؤثراتبعض

النفسيةالظواجمربعضلدراصةالوحيدالمصدرتعتبرالاستبطانعمليةأنالا

."،َاالعواملمنذلكشابهومااليقظةكأحلام

ضععندماالسلوكنيالفوارقتفسيرفيأضاَالاستبطانكا!فيد

لمنبهواحدشخصإستجاباتتفسيرأو،واحدمنبهتأثرتحثشخصان

عمليةبأهميةالمدرصةهذهأ!حابيتشددلذلك.مختلفةظ!يئفيواحد

.الاستبطان
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السلوكعةالمدوسة

Behaviorist School

!تبركا.أمريكانيالسلوكيةالمدرسةمؤسسWatsonواطسنيعتبر/

الانسانالىنظرالمدرسةهذه.السلوكيةالمدرسةدعاةمنأيضأثورنديك

نيالنف!ىعلمموضوعإقتصرتأخهاكا.مبقدبمصمِيكانيكية%لةالىنظرتها

الىالاشارةودونالبحتةالملاحظةطريقعنفقطالحركيالسلوكدراس!ة

صريحأرفضأترفضفهيلذا.ملاحظتهأثناءشعوحالاتمنالفرديخوما

!ناِطِبتسالاأوالباطنيالتأملمنهج

تفسيرفيإعكتمادهاهوفقدمنالملدرعصةهذهالىأصفومن

السلوكوهذا،الآليةالشَرطيةالمنعكسةالأفعالاماعلىالانسانيالسلوك

شديدلضوءتعرضهاعندالعينحدقةكضيقفيهللارادةدخللاالميكانيكي

صوتلسماعفعلكردالجسم)نتفاضةأوبدبوسالذي-العضوتحركأو

ذلكغيرإلىالهوالًيةالقصبةغريبجسمدخلماإذاالسعالاوومفاجيقوي

ضرحتقديمعنالسلوكيةالمدرسةعجزتفقدلذلك.المنعكسةالأفعالمن

نيبنصيبالسلوكيةالمدرسةأسهمتفقدذلكومع.الانسانيللسلوكوافٍ

النفس.علمتطور

الفرفيةالمدرسة

Purposive School

تنظرلا.المدرسةهذهقائدالاسكتلندمملأMcDogallمكدوجليعتبر

الغرضعنالمجردةالمكيانيكيةالآليةالنظرةالانسانالىالمدرسةهذه

هذهفترى.تامةمخالفةالسلويهيةالمدرسةتخالفبذلكوهي،القصدوًا
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.ؤلوج!هه.الحيالكائنسلوكتحديدفيهامبدورضومالغرضأنالمدرسة

!،معينةغايةالىيهدفوأنلابد،الحيالكائنعن!مدرسلوكفبهل

معين.غرضنحويتجهوأنلابد

غرضتحقيقالىترميواحدةوحدةأنهعلالسلوكالى!ظروهكذا

الغرضية.المدرصةكانتهنامنمعين

النفسيال!حللمدوسة

Psychoanalysis School

ؤلضترك3.!3داع4فرويدسيجمونداممسويالطيبالمدرسةهذهمؤسس

غائية،فطر!ةأوليةدوافعهناكأنفيالغرضيةالمدرسةمعالمدرسةهذه

هيالأوليةالدوافعهذه.!يقهاالىىع!سؤاليهاتصبوغايةلهاأنبمعنى

بقيةومعالغرضيةالمدرع!ةمعتختلفالاأنها.البشريالسلوكأساس

الحياةعليوكرالانسافيالعقلمنخفيأجانبأهناكأنفيالأخرىالمدارس

إسمفروبدعليهأطلقالحفيالجانبهذا،منهشعوردونللفردالظاهرةالعقلية

فيليسأنهبمعنى،النفسيةالحتميةبمبدأالمدرمةهذهفتؤمن.اللاشعور

الانسانعنيصدرباطنأوظاهرصلوكفكل.للمصادفةمجالالنفسدنيا

عنتصدرالتيالأفعالتلكحتى،ووافعوأحداثظروفمنسبقهبمامقيد

ألوانمنذلكغرإلىالقلموزلاتاللسانكفلتات،قصددونأحياناَالانسان

سابقة.تإ!خويف!رظنتيجةبل،مصادفةتيأنيمكنلاالعفويالسلوك
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الجشتالتةالمدوم!ة

Gestalt School

رأسهموعلىالألمانالملماءمنمجموعوإلىالمدرسةهذهْتنتسب

نظر!ةبناءفيأسهمالذىليفينكورتوكذلككوفكاوكورتفزليمرماكس

المدرسةهذهوتقوم.الاجتماعيالنفسعلنمفيخاصةوالمعروفة(9"المجال

نيببعضهامتصلةأجزاءمجردوليستكليةوحدةالسلوكاعتبارأساسعل

الكليوبشكلهكاملأالسلوكدراسةوجوبعلىيصووفيفهم.آلمطتسلسل

.تتجزألاكليةوحدةالسلوكأنباعتبار

الاس!ةالمدوسة

Islamic School

)ختلافاَغرهاعنتختلفالانسانيةالنفسفيمستقلةنظرة،،للاسلام

الأحيانبعضنيتلتقيقد-والتفصيلاتالفروعني-كانتوانأساسياَ

لكلوهمولها،وتناسقهاتكاملهافيالامملامونظرة.النظر!اتمنبغرها

حتىتزالوما.التاريخيةالوجهةمنمسبوقةغر،معاَوالحياةالنفسجوانب

والعمقلوي!ثلابوحدهاتنفرد،النظرياتمنماظهَركلبعداليوم

.(2""والاتزان

يختعىالجسم.--ةعوإجسمالاسلاميالمنظورمنفالانسان

الأوليةالدوافعمنذلكغرالىوالشربكاف!الملحةالفطريةالدوافعِبإشباعِ

والعقل.معها!يقالتيالجماعةوقيموتقاليدعرفمعكفقاجتماعيااثباعا

.3،ص،(ق!اصمرجع)العامالنذ!علمأص:وآخرينمنصورطلعت.د(1)

771الثروردار:مروت،والاصلامالمادنيبنالانان:قطيمحمد(2) i69عى،م.
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لاشباعوالوسائلالطرقأفضلإلىالوصولفيالانسانمعاونةالأولىفمهمته

تقفقدالتىوالمشكلاتالعقباتعلىالتغلبوكذلك،الفطريةالدوافعتلك

منفيهونفخنا!الروحأما.والتفكرالتدبرطريقعنالافباعدونحائلاَ

هدفهتحقيقعلالانسانتساعدالتيالربانيةالنورانيةالطاقةفهي(روحنا

.رهُطلامنالملأئكةمستوىإلىبروحهالارتفاعمنالحياةنيالأعى

أيضاَيهغكا،وروحوعقلجسمهوكابالفردالاسلاميهغوهكذا

بل،صللانسانالحيويبالئاطالاسلامفيعترف.الجميعبينالتوازنبإيجاد

تؤذيلاالتيالحدودفيالحيويالنشاطهذانراولأننيالفردبحقيعترف

امًلادالاسلاميوصيوبذلك.الوقتنفسفيالمجتمعتؤذيلاكاذاتهالفرد

تعالى:لقولهمصداقاَ،السلوكفيوالاعتدالبالتوسط

عليكمالرسولويكونالناسعلىشهداءلتكونواوسطأأمةجعلناآوكذلك!

(...شهيداً

(143:البقرة)

يحبلا)نهتسرفواولاواشربواكلوامسجدكلعندزينتكمخذواآدمبنييا!

المسرفين(

(31:الأعراف)

ملوماَفتقعدالبسطكلولاتبسطهاعنقكالىمغلولةيدك!ولاتجعل

محسوراَ(

(29:الاسراء)

سبيلاَ(ذلكبينوابتغبهاتخافتولابصلالكتجهرولا...!

(110)الام!إء:

قواماَ(ذلكبينوكانضترواولميسرفوالمأنفقوا)ذاوالذت!

(67:الؤظن)
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الرابعالفصل

الانسافيالسلوكأبعاد

واليشةالورافة

مة:مقلى

فيالسلوكهذافإن،الانسانسلوكدراسةعلمهوالنفسعلمأنحيث

منبكلوظيفيأ)تصالاَيصلوأنلابدبل،بذاتهقائماَ!فلاالحقيقة

الانسان!عيث!هاالتيوالبيئة،جهةمنالصلوكبهذاضومالذىالعضويالتكوفى

استجاباتمجردليسسلوكمنالانسانعن!درمافكل.أخرىجهةمن

راقنثماطعنالانسانسلوك!عبروانما،ميكانيكيةآليةأفعالردوأو

.هادف

:بعدانالانسانيال!هلوكوراءوكمنمذا

.8الوراثيةالمحددات،داخليبعد:أولاَ

.،البيثيةالمحددات،خارجيبعد:ثانياَ

حيث.منالبعدفىهذفىالتفصيلمنبشئنتناولسوفيلىوفيما

الانسافي.بالسلوكعلاقتهما
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lit:الدافليالبعد

Heiyا!رالة

اللحظةمنالحيالكائنفيالموجوةالعواملجيع،،بالوراثةشصد

فورالحياةوتبدأ.(\"الأيهريةبالحليةالأنثيةالحليةتلقيحعمليةفهاتتمالتي

مصدإقاَاثوفيالحيةالحليةهذهتبدأولعدها،هذهالاخصابعملية)تمام

تعالى:لقوله

ثم.مكينقرارفيجعلنا.ثم8طينمنسلالةمنالانسانخلقناولقد!

العظامفسكوناغظامأالمضغةفخلقنامضغةالعلقةشلقناعلقةالندةخلقنا

الحالقين(أحسنالدخعباركآخرخلقاَأنشأناهثملحماَ

(14-12:)المؤمنون

الحي!إنمنالأنثيةالبوشةاخصابمنتنضأإذنللحياةالأولىفالوحدة

أعضاءوتحددايك!فيالبشريالجسميأخذهنامن،الايهريالمنوي

ا!بة.الحلبةلهذهالمسترفىوالهافىالانقساممنا!لفةالجسم

:(ادبات)اكبمةنانلات

!اخيطكليثبهخيطا24َعلالايهريالمنويالحيوانن!إةمخعوي

داخلهافي،Cromoomsالكروبوسوماتأويالصبغياتتسمىالعقد

مخعويوكذلك."ح!الجناتأوبالموزباتترفأصغروحداتتكمن

الصفاتحاملاتهيالصباتهذ..صبغيأYIعلالبوينةن!إة

الورإثعة.آ!اثعى

الصةالممر*،انضةمكلهة:القاهر8،لهنفهة!صحةأص:محدالزنرالتعى.د(1)

.؟5عى،live"ا*صة
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خعالكللايحبوالةآتاآبماولاتفرحوامافلألكمعلتأسوا!لكيلا

فخور(

(32:يدلحدا)

ودوافعهبالجسديهتمفلا،والأعتدالالتوسطالىيدعوافالاسلاموهكذ!

حسابعلبالعقل!لايهتم،الروحأوالعقلحسابعلىالفطر!ة

ولكنه.العقلأوالجسدحسابعلىبالروحيهملاكا،الروحأوالجسد

.والروحوالعقلالجسدمنكلبينالتوازنبإيجادالأولالمقامفييهتم

الىوالمقالات،لأبحاثالمؤلفاتبعضبإتجاهالعصرهذاتميزوقد

الانسإفي.السلوكتفسرفيالاسلاميبالمن!رالاهتمام
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الرابعالفصل

الإنسانيالسلوكأبعاد

داكلته(عل!ملكلقل!

.مقدمة.

.(نا!لا1)الدانيالبعدأولاَ.

..الإنساليللنشا!الفسيولوجيةالأمس.

العصيي.الجهاؤ.

.النديالجهاز.

؟لور!ة.والاتمامالاسلام.

.(العئة)الخارجيالبعدلافاَ.

جرالية.موكرات.

كية.لابثرات.

اجنماعة.موكرات.

لفالهة.بثرات.

نفسعة.بثرات.

بالعئة.والاهنمامالاسلام.
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علانحصبةالبويضةنواةمخرىالمنويبالحيوانالبوض!ةإخصابوبعد

8tَ2مناصبغيا t2والأبمن!بغيأ tَالصبغياتهذه.الأممنصبغيا

الوراثية.للحاملاتطبقأالجنينخشكلالوراثيةالصفاتحاملاتهي

وذلك،للنوعالعامةالصفاتعلالمحافظةعلىالوراثةتعملوهكذا

اللّهلهاوضعهاالتيالناموسوفقجيلالىجيلمنالوراثيةالصفاتهذهبنقل

نفسمنحيوانأإلايلدلاوالحيوانإنساناَالايلدلافالانسان،وتعالىسبحانه

نوعه.

السلوكوتفسرفهمفيتساهمالتيالفسيولوجيةالأمسىبعضوهناك

منبثئالفسيولونجيةالأس!هذهنتناولسوفلهطوفيما،الانسافي

التفصيل.

الانسانيلبضاطالفسيولوجيةالأس!

العصبيالجهاؤ-9

الفسيولوجيةالامكانياتمنالمزيدمعرفةالىالنفسيةالظواهردراسة!اج

الفسيولوجيةالأسسمنتعدوالتي،الانسانالىوتعالىسبحانهاللةمنحهاالتي

الفسيولوجيةالميكانزماتتلكأهممنولعل.البصريالسلوكتفسيرفطالهامة

تلكإمشقبالعنمسؤولاَيعدالذيالجهازذلكللانساناللةوهبهاالتي

الجهازالاوهو،تصرفاتأو)ستجاباتالىويحولهاالمث!إتأوالمنبهات

العصبي.

الذىالحيالكالًنفيالداخليالنظامذلكالعصبيابخهازويمثل

عملهاوتنظيموظائفهابضبطفيقوم.جميعهاالجسموأجهزةأعضاءفييتحكم
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الانسانكفاكلالجهازهذانجمساعدة.فاعلتهاوتحر!كن!ثماطاتهاؤلوجيه

الحيويةالعملياتتنظيمعلىداخليأ!مل!.الحارجيالعالممعككل

بوظاثفهالجسماعضاءمنعضوكلفيقومواللااراديةمنهاالاراديةانحيلفة

المناسب.الوقتوفيكاملة

والعلاقاتأجزائهوعرضالانسانلدىالعصبيالجهازتناولوقبل

الجهازلذلكالمكؤلةالوحدةعنالحديثءشنٍن،بينهاوالوظيفيةالتشرعية

العصبية.الحليةوهيالعصبي

العصبية:الخلة

فيمتميزةخلا!امنكبرعددمنالانساننيالعصبيالجهازقكون

الحلاoاهذه.الجسمأنسجةبقيةتكؤنالتىالحلاياباقيعنوظيقهاشكلها

هي:رئيسيةأجزاءثلألةمنالعصبيةالخليةؤشركب.العصبيةالحلاياتسمى

.النواةعلىيحتويالذيالحليةجسم-1

الحلية.محور-2

منتتفرعصيتوللازميةخيوطعلوتحتوي(تإ!عش)العصبيةوالزواثد-3

جسمعنويتفرع،الأحيانغالبفيقصئتكونوهيالحليةجسم

.(1شكلانظر)طويلخيطث!كلعلىوهوالمحورأ!اَالحلية

-(1)فكل
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.والطولالسمكفيعلف!الثكلفيالعصبيةالحلاياو!تلف

العصبيةالحلا،بعضمحاوروتتغطى.ترمناص!الىبعضهاطوليصلوقد

تسمىدهنيةمادةالداخلالى!فرزالذي،العصبيالغثماءكسمىءا!ثغب

cمالهين Myelinالحلية.محورحولاضافيغطاءخشكل

العصبية.السيالاتنقلسرعةفيأهمتهالها()المالهينالمادةهذه

بسرعةالعصبيةالسيالاتنقلتستطيعالمادةبهذهالمنطاةالحلايافمحاور

العصبيةالحلايامحاوربينما.الواحدةالثانيةفيمترا120َحوالميتصلفائقة

بطيئةبسرعةالعصبيةالسيالاتتنقلفإنها،المادةبهذهمغطاةتكونلاالتي

كلوتتملهذا.السابقةالسرعةعشرأي،الثانيةفيمترا12َحوالىتصل

تمتدالتيالشعباتأوالزوائدأوالامتداداتطرقيعنبالأخرىعصبيةخلية

تامةغهرالعصبيةالحلا!اتلكبعضتكونالميلادوعند.العصبيةالحليةمن

اثوعمليةاستمرارومع،بعدتظهرلمأوقصورإمتداداتهانكونحيثاثو

خليةمحورتقترببحيثتمتدومحاورامتداداتالعصبيةالحلايامن!مو

الاقترابهذاولكن،(2شكلانظر)المجاورةالحليةزوائدأولشعإت

محوركلبينجداَضئيلفراغ*جدبحيث،أبدأالالتصاقحدالىيصللا

بالوصلة!سمىالضئيلالفراغهذا،المجاورةالحلبةمنالممتدةوالزوائدخلية

فيالعصبيالتيارو!سرهذا.العصبيةالضحنةيإنتقالتسمحالتيالعصبية

الىشحنتهاالحليةهذهتنقلعصبيةخلية)ثارةفعند،ينعكسلاواحدإتجا.

تقومحبث،ا!او:للخليةالضجر!ةالزواثدالىبلورهيربملهانذيمحورها

وهكذا.-المجاوؤالحليةزوائدالىلنفلهانمهيدأمحورهاالىبنو!هلهاهي

اتجاهالىالعصبيةالحليةمحورمنفقطواحد)تجاهفيالعصيالتهاريسير

موضحكاهوالمجاوؤالعصبيةللخليةالعصبيةالزوائدالىالحليةجسم

.(3)لالشككلالأمهم
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(2)ثكل

العصب:

عصبيةحزمعن!عزلهاضامنسيجضمهاالمحاورمنحزمةعنعبارةهو

الصادرةالمحاورمنمجموعةعنعبارةالبصريالعصبفمثلاَ.مجاورةأخرى

ينقلعصبكلأنقولهيجدروما.العصبيالجهازالىوالمتجهةالعينعن

بوظيفتهضومالبصريالعصبأنبمعنى،العصبيةالتأث!إتمنَامحدوعددأ

.رخَالاعنمستقلعصبكل!عتبروهكذاالسمععصبعنتختلفالتي

الحطوطمنَإ!بكعدداًضمالذيالهاتفبكابلالعصبتشبيهويمكن

الأعصابوتنقسمهذا.بينهاتداخليحدثلاحتىبعضعنبعضهاالمنعزلة

نوعين:الى

كانتالصؤليةالمث!إتبتحولتقومالتيوهيمورد!:أصاب-1

د!كتيارالىالعصبتخصصلطيعةوفقاَالبصر!ةأوععيةأو

فيتسيرأخرىتياراتبدورهيصدروالذى،المخمركزالىعبرها!ل

.المصدرةالأعصاب

الىمنْالمخالعصبيةالتياراتبنقلتقومالتيوهي:مورد!أرولي-2

.إصتجاباتالىتتبرجمحيثالحركةأعضاء
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العصبيالجهازمكونات

هما:رئيسيينقسمينمن(3شكلانظر)العصبيالجهازيتكون

Centrlnevoussلأstemالمركزيالعصبيالجهاز-1

Peripherlnevoussلأstem(الفرعي)الطرفيالعصبيالجهاز-2

من:المركليالعصبيالجهازتكون
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:الدماغ-1

المخ:هيرئيسيةأقسامثلألةمنوقكون،الجمجمةداخلويوجد

.(4،5شكلىانظر)المستطيلوالنخاعوانحيخ

انحيين،الكرةنصفيالىوفقسم،الدماغأجزاءأكبرهو:المحخ(1)

سإ!حلامراكزعلالمخ"ويحتوي(هشكلانظر).رس!ألاوالأيمن

الحسأعضاءخلفمنالشعوولةالاحساساتتستقبلالتيالحمسة

العصبيةالسيالاتبإرسالالمخو!وم.(6شكلانظر)الجسمفى

الاستجابة.خمحدثالجسمفيالاراديةالعضلاتالىأوامرضكلعلى

لعميياتمافيبعضاهاقيادياَدورأيلعبالمخأنالىبالاضافةهذا

التأيهرمثلالعلياالعقليةكالعمليات،الانسانجسمفيالحيوية

والتفكير.والتخيل

و!وم.مباثؤالمخخلفوتيالدماغمنالثافيالجزءوهو:الخيخ)ب(

العضلاتإلىالأوامربإرسال!ومكا،الحسيةالاشاراتباستقبال

فيالتوازنمركزبمثابةفهو.المناسبالوقتنيبالعمللتقومالارادية

.الانسانجسم

المخبيبويقع،الدماغمنالثالثالجزءوهو:المسطْعلالنخاع)ص(

عملياتينظماناللذينابلركز!نغلالنخاعويحتوي،الشوكيوالحبل

جسمنيالاراديةللخركاتمركزيعتبرْ)ذنفهو.القلبوضرباتالتنفس

.الانسان

الضوكي:الحبل-2ْ

وطولهونصفسنتيمتر%قطرهييلغالشكلأسطوافيأنبوبعنعبارةوهو

تقريياَ.الظهرالسفلينهايةإلىالجمجمةقاعدةمنويمتد،سنت!مترا45َ

909

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


للدماغجانبيفظر(4)شكل

بىة5اهمخ!ل!97ممحا

ا!ما-

للدماغخلفيمنظر(5)شكل

العبصكه

الص3

بممدم

العبم!كت

المخفموصيبين(6)يثكل

910
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13عددهاي!لغأزواجشكلعلىالشوكيالحبلمنالشوكيةالآعصابوتخرح

وضومالحعيبالعصبيسمىأحدهما،نرعينإلىعصبكلوينق!م.زوجا

بالعصبيسمىرخَالاوالفرع،الشوكيالحبلإلىالجسممنالاحساسبنقل

الجسم.أعضاءمختلفإلىالشوكيالحبلمنالأوامربنقلويقومالحركي

الرسائلابتوصيليقومالذيالرئيىالجذعالشوكيالحبليمثلوهكذا

يمثلأخرىناحيةومن.الحركةتنظيمالىيؤدىوبذلك،وتتابعهاالعصبية

)القوساللا)راديةالمنعكسةللأفعالرئيسيأمركزأالشوكيالحبل

العضول!تعدساخنةمادةالانسانجسميلادرفعندما.(الانعكاصي

تتمالانعكاسيةالاستجابةهذه.الانسانمنتدخلبدونفائقةبسرعةالملامس

العصبي.للجهازالعلياالمستوياتالىتصعدأندونالضوكيالحبلعبر

الفرعي()الطرفيالعبيالجهاؤ

العصبيالجهازعنتتفرعالتيالعصبيةالأليافمنحزمعنعبارةوهو

الىارجع)الجسمأجزاءجيعالىالشوكيالحبلجانجاعلىرث!تشؤالمركزي

.(3شكل

بالجهازترلطهاصغئعصبيةمراكزالجسمأجزاءجميعفيؤشتضر

التابعةؤالغددالأحشاءالىالأليافمضهاشعبحيث،الفرعيالعصبى

فيالمنتشرةالدقيقةالدمويةالأوعيةإلىالأليافتمتدكا.الهضميللجهاز

الجسم.أنحاءجميع

النشاطعلىالاث!إفهيالجهازلهذاوالأساصيةالعاهةوالوظيفة

Meaboismالأيضوعملياثوكعمليةالانسانفييدار)اللاالحيوي

.!والبناءالهدم
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:Thyoidالدرقيةالفدهَ-2

وظائفهاأهمومنالهوائيةالقصبةجانبيعلىالرقبةفيالغدةهذهتوجد

زيادةإلىمملأيؤ)نرازهاوزيادة.(والبناءالهدم)الأيضعمليةعلىالاثرافهي

وزيادةالعضلاتوتمملببالارهاقالفرديشعرمماالجسمفطالهدممعدلات

بزيادةالهدمعمليةبطءإلىفيؤدي)نرازهانقصانأما.النئاطفيمفرطة

وفقدانالحركيةالمهاراتوضعفالحركاتبطءيصاحبهمماالبناءعملية

ةتِعلاحدإلىيصلالذيالأطفاللدىوالعقليالجسمىاثووتعطلالذاكرة

Idicy.

:Parathyroidالدرتيةالجانبالغدة-3

خلفتقعدهنيغشاءداخلالصغوالغددمنزوجينعنعبارةوهي

الجسمفيالكالسيوممعدلإتزانعنالمسؤولةهيو)فرازاتها.الدرقيةالغدة

العصبي.النشاطلاتزانضووريوهو

:Adenlsكلولةجارالغدهَ-4

وآخرالنخاعيدعىداخليجزءمنتتألفغدةكليةكلفوقتوجد

لاسترارضروريوهوالكورتينهرمونالقشؤوتفرزَ.القشؤيدعىخارجي

العضلاتوضعفالدمضظانخفاضالى.)فرازهنقصويؤدي.الحياة

.للأمراضالجسممقاومةْوتناقعىالهضمو)ضطراب

علمنيخاصةأهميةالهرمونولهذا.الادرينالينهرمونالنخاع!يفرز

الأحوالفيالدمفيروجدالهرمونهذا.بالانفعالالمباثرةلعلاقتهنظراَالنفس

حيث،الضيقأوالتهيجأوالانفعالحالاتنيتتزايدكميتهولكن،العادية

العملياتأفا،تخؤمرعةؤنردادالدمضغطو!تفعالفلبضرباتتزداد

توقف.فإفهاالهضمية
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:!!!ء"!البنكربام!يةالغدة-5

المعدةفييصبخارجيإفرازلهانردوجةغدةبأنهالبنكرياسيتميز

فيباثؤ!بهرموفيآخرإفرازلهكا،الهضمعمفيةنيوظيفةليؤدي

الأنسجةقابليةمننريدهتفيظوj?Insulinالأنسولينهوْالهرمونهذا،الدم

تقومالدمفطالأنسولين)نرازضلفعندما.الدمفيالموجودالسكرلامتماص

الأنسولينَبغيبوبةيسمىمافيحدث،السكرمنكبيرقدباشلأكالأنسجة

InsulinComaفيلتستهلكهالسكرمنرصيداَالعصبيةالحلاياتجدلاحيث

.الحيوينشاطها

الصنولابة:الغدد-6

بسرعةتذبلثمفقطالهمولةمرحلةخلالوظائفهابأداءالغددهذهتقوم

فهيالجنسىباثولهاقويةصلةبوجوديعتقدولذلك.البلوغمرحلةبعد

المراهقة.لمرحلةالفرديصلحتىالجنسىالنضجتأخيرعلىتعمل

Gonadsالجنسيةالغدد-7

التيوالهرمونات.التناسليةالحلالا)نتاجهيرئيسيةوظيفةالجنسيةللغدد

الثانويةالجنسيةالسماتظهورعنمسؤولةتغتبرالتناسليةالرجلغددتفرزها

الجسم.أجزاءبقيةفيوكذلكالوجهفيالشعروظهورالصوتخشونةمثل

الحصائصظهورعنمسؤولةتعدالمرأةغددتفرزهاالتيالهرموناتأن!

التنامليةالغددلتلكيحدثخللأىالحالوبطبيعة.للمرأةالثانويةالجنسية

الجنسين.كلاتميزالتيالثانويةالسماتظهورلعدممباثرم!ببيعتبر

يوكرالبدا!ةمنذالفردبهنروبربيولوجيكإرثالغديالجهازأنلاثعك

الجهازيفرزهاالتيانحتلفةفالهرمونات.الحيويالنضاطفيمباثرةبطر!ة
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أنإلا،وحداتهمكوناتفيالعصبيالجهازمراكزتما!منوبالرغم

يعملولكنه،بذاتهامثفردةأومستقلةوظائفأساسعلىيعمللاالمخ

ولكنه،بذاتهمنفردموضوعحيالفعلكرديعمللاإذافالمخ.مركبككل

يطلقلذا،انحتلفةمكوناتهبينروالفاعليةوالترابطالاتساقمن)طارفييعمل

فيغايةفهو،الراقيالعصبيالنشاطالانسانفيالعصبىالجهازأعمالعلى

الحق:وقولهيقولحيثوتعالىسبحانهالالهي-إلاعبرازْ

الحق(أنهلهميتبينحتىأنفسهموفيقافَالافيآياتناسنريهم!

(53:فصلت)

الغدمملأالجهاز-2

إفرازفهىالخاصةوظائفهاأما،للاستجابةأجهزةعنعبارةالجسمغدد

تتركهاالتيراثَالافيللغددالرئيسيةالأهميةوتكمن.معينةكيميائيةمحاليل

انحتلفة.الجسمأجهزةبهاتقومالتيالحيويةالعملياتمعظمعلىإفرازاتها

الطعامهضمعنكبيرحدإلىمسئولةالمثالسبيلعلىالغديةفالافرازات

ضرباتتنظيممثلأخرىعملياتفيتشترككا.الجسمحرارةوتنظيم

فضلاًهذا.عامةالجسمونموالجنسىوالنشاطوالاخراجالدمويةوالدورةالقلب

أنماطكلوكذلكللفردالكليالتكيفعلكبوآثاراًتتركالغددأنعن

بارزاًدورأالحموصوجهعلىالصماءالغددإفرازاتتلعبكا.ةنِدمسلوكية

مباشؤغيربمورةتسهمالغددفذهأنذلكإلىيضاف.الشخصيةتكوينفي

المظاهرمنذلكغيرالىوالدافعيةكالانفعالمعينةنفسيةعملياتفي

الخوفوبينوالدموعالعرقبينتاماًالعلاقةإدركاًيدركمنافكل.النفسية

الهضميةالعملمِاتفييؤثرالمستديمالانفعاليالضيقأنكا.والحزن

الكبد.إفرازاتفيوخاصة
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وأخرى(مقناةغير)صماءغدد،نوعانالانسانجسمداخلوالغدد

طريقعنبافرازاتهاتصبلأنهاالاسمبهذاالمقناةالغددوسممِت.مقناة

مباشؤ،الدممجرىفيبإنرازاتهافتصبالصماءالغددأما.بهاخاصةقنوات

بالهرموناتالصماءالغددإفرازاتعلىويطلق.قنواتإستعمالبدونأي

Hormons!.جسمفيالموجودةالصماءالغددلأهمعرضلهطوفيما

..الانسان

.Pitutayالنخامهةالفدة-1

عظميتجويفداخلالدماغقاعفيالرأسوسطقربالغدةفذهوتقع

بإفرازاتهعسواءالصماءالغددأخطرمنالغدةهذهوتعد.الفمسقفيعلو

قائدةالنخاميةالغدةتعتبرلذلك.الأخرىالغددعلىالافرازاتهذهبتأثيرأو

بالفصيعرفانرئيسيينجزئينبنالغدةهذهوتتكون.جميعأالصماءالغدد

هرمونبينهامنهروموناتعدةالأماميالفعىيفرز.الحلفي.والفصالأمامي

منالأولىالمراحلفيافرازهازيادةؤلؤدي.الجسمنموفييتحكمالذيو!ا

العظامنيالمفرطاثووكذلك،الطوليادبازتمتازالتيالعمقةالىالحياة

والرجلين.اليدفىفيخصوصاَ

واضحةتإ!غلظهورإلى.فتؤديالمراهقةمرحلةبعد)فرازهانيةدا!زلاأما

هذهتصاحبوقدهذا.والفكالأنفحجمودادحيثالرأسشكلني

الذاكرةوفقدانبالكسلالشعورمثلمعينةعقليةحالاتالجسميةالتغ!إت

.الاهتياجومرعة

ذلكعنينتجالحياةمنالأولىالمراحلفيالهرمون)فرازنقصحالةوفي

مماهوأصغرالحالةهذهنيالجسمأجزاءجميعتكونحيث،القزمة

ضدافهاييؤقدالتيالهرموناتمنعدداًالحلفيالفصويفرزهذا.مألوف

.الموتإلى
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أثرتقدىفبدون.الاستجابةلاحداثالضروريةالنشاطاتامكانيةتعطيالغدي

وتقويمتفسيرفينخطيقدفإنناالانسانيالسلوكفطالغديالجهاز

التيوالمواقفالظروفمنكثيرفإنأخرىجهةومن.السلوكيةالاستجابات

نييقوموالذيالغديجهازهعلىفاعليتهالهاتكونقدحياتهفطالفردبهايمر

الظروفتلكلمواجهةفسيولوجياَالفردتهيئةفيفعالبدورالحالةهذه

السلوكتفسيرفطالغديالجهازودورأهميةجاءتهنامن.المواقفأو

الانساني.

بالوراثة:والاهتمامالاسلام

إختيارحسنعلالحثفيالوراثيةبالعراملالاسلامإهتماميتمثل

الرسولعنهايخبرناوالتيالصالحةالزوجةإختيارطريقعنالخيرالمحضن

ولجمالها،،ولحشها،لمالها:لأرلعالمرأةتنكح،،:اعل!قولهفيالكريم

الزوجةفييقصدونعادةفالناس.(؟)"يداكتربتالدينبذاتفاظفرولدينها

علىمنهحرصاًالدينذاتعلىيحرصالاسلامولكن،الأرلعالخصالهذه

النسل.طهارة

الصالحالزوجإختيارحسنضرورةعنعهفةالرسوليحدثناكذلك

ت!تتفعلوهإلا،فأنكحوهوخلقهدينهترضونمنجابمإذا،«:اعي!لقوله

.(2)"عريضوفسادالأرضفيفتنة

أجلمنوالزوجةالزوجمنكلإختيارحسنعلىالاسلاميحثناهكذا

الأكفاءوانكحوا،لنطفكمتخيروا،،:اعل!لقولهمصداقأ،صالحطيبنسل

.(3)"إيهموانكحوا

)1(مغقعليه.

واليقي.والحاآوالدارقطنىماجهابنرواه(3)وأحمد.الترمذيدراه(2)
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مريمضأنيخ!تعالىقولهمنالنسلتحديدفيالوراثةدورلناويتضحهذا

فريأ!شيئأجئتلقدمريمياقالواتحملهقومهابهفأتت!:عنهااللّهرضى

بغيأ(أمككانتوماسوءامرأأبوككانماهارونيأخت

C،27:مريم) IA

لقولهمصداقأ،نيهب!صملازواجعنمال!مالانىفقدذلكأجلومن

ولومش!بهةمنخيرمؤمنةولأمةيؤمنحتىالم!ث!كاتتنكحواولا!:تعالى

ولومئركمنخيرمؤمنولعبديؤمنواحتىالم!ثبثينولاتنكحواأعجبتكم

آياتهويينبإذنهوالمغفرةالجنةإلىيدعواواللةالنارإلىيدعونأولسًكأعجبكم

يتأيهرون(لعلهمللناس

(221:البقرة)

أجلمنالوراثةبموضوعالاسلامإهغمدىأيإلىلنايوضحهذاكل

تعالى.اللَةإلىيدعوطيبنسل

الخارجيالبعد:ثانيأ

!Enviromentالبيئة

محتومةليستللانسانالنفسيةوالخصائصالعقليةالوظائفأنلاشك

الفردلهيتعرضماوفقأيضأوتتشكلتتكونولكنها،فحسبالبيولوجيةبوراثته

توكرالتيالحارجيةالعواملجميع،،:البيئةبمصطلحويقصد.بيهميةعواملمن

بيولوجيةإستعداداتمنالفردبهيتمتعقدفما(1)"نموهبدءمنصخ!ئلافي

اذاالاالفردحياةواقعنيتظهرأنلهايمكنلاكامنةإمكاناتيمثلوراثية

لمانالواقععنبعيدةكامنةتظلقدوبالتالملأ،ا!لناسبةالبيئيةالظروفتوافرت

منهايتحققورممابل،لذلكمواتيةالفرديبيضهاالتىالبيئةوظروفضروطتكن

51ص(طبقمرجع)النفيةالصحةأص:الموصالعزنرعبد.د(1)
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البيولوجية.واصتعداداته)مكاناتهمنبكثراكبرماهوالفرشخصيةواقعفي

ا!يطعلىمفهومهمتصوونالبيئةعنالعامة!حدثوعندما

التحدكدهذاولكن.الانسافيللسلوكالاجتماعيةالمولراتأوالاجتماعي

مجموعةتكونانمنكبرالبيثةفمفهوم،الوقتنفسفيوقاصرخاطن

علالبيكيةالمولراتتقسيميمكنفإنهوعليه،الاجتماعيةالمولراتأوالعوامل

التالي:النحو

جرافهة:موكرات-9

.:علىالأفرادسلوكفيتولرالتيالجغراكةالمولراتتتوقف

مtسهولمنطقة،ماحليغرأمساحليموقعحيثمن:والتضاوصلموقع9

.جبال

جليد!أ.أوأبارأومعتدلاًأوحاراَمناخاَحيثمن:افماخ

زراعية.أراضأوبترولأومعادنوجودحيثمن:الط!هم!ةالثروات

للسكانالماديالنضاطفيتوكروأنلابدالجغرافيةالعواملظكأنفلاشك

شخصيته.وبناءالانانتشكيلفيتولرثممنالمتاحةالعملظروفيوكذلك

يخية:لابثرات-2

وكذلك،فيه!يشالذيالعصربظروفمحكومالسلودًالانسافي

التاريخية.العمليةسياق.فيالانسانأحرزهالذىالحضاريالتطوربمستوى

لدى!لفالنفصىنشاطهاوخصائصالشخصيةتفتحمستو!اتأنضكفلا

النظروجهةمنهذا.السابقةالقروفينيعليهكانتعماالقرنهذاىفاْسنا

الاسلاميفالتاريخ.الاسلاميالمنظورمنيختلفالأمرولكن،المعاصرة

منوالتيالفذةالاسلاميةالشخصياتمنوالعد!دبالعد!ديحظىكانالقديم
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الأولىالنظروجهةكانتوسواء.المعاصرعالمنانيمثيلاتهاتجدأنالنادر

الانسافي،السلوكتشكيلنيالتاريخيةالعواملدورعلىتؤكدفإنهاالثانيةأو

تعالى:لقولهمصداقأ

الآخرواليوماللة!جوكانلمنحسنةاشوةاللةرصولفيلكمكانلقد!

(%حماللّهوذكر

(21:الأحزاب"

اجمَاعة:هوكرات-3

أفرادبينالعلاقاتأشكالحيثمنالاجتماعيةالحياةنمطيولر

في،لروقوانينونظموقيموتقاليدعاداتمنبينهم!يعوماالمجتمع

سبيلعلالأبافيفالانسان.للشخصيةالعامةالخصائصبعضتشكيل

قدكا.النازيالحكمظلفيعدوانية)ستعلائيةبنزعة!سمكانْالمثال

مثل،معينةجماعاتضدعنصر!ةتعصبية)تجاهاتالاجتماعيةاليئةتفرض

ابحعمعظلفييوجدلاوذاكهذامثل.أمريكافيالملونينضدالتعصب

عولبينفلافرقالمشطكأسنانسواسيةجميعاَالناسحيثالاسلامي

العواملتؤلرهنامن.الصالحوالعملبالتقوىوأسود.الاأبيفىولاوعجمي

!دفىالذيوالتقاليدوالعاداتالقيموفقالانسافيالسلوكفيتثكلالاجتماعية

المجتمع.بما

لفافهة:بثرات-،

ىع!سؤ.كهاو!شأالفردعلها!شبالئيالاختماعيالارثالثقافةتمثل

نأبحيث،أفرادهالدىللتفكروأساليبمعينةعاداتتكوفىالىالثقافة

باثؤجفضر!طوالقيموالاتجاهاتالعاداتمنإطارنيالفرث!خصيةانتظام

وكشربها.الفردكهاأ!ئغالتيالمعينةالثقافةتمليهالذي
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نفسية:موكرات-5

بناءفيبالفردالمحيطالوسطفطيشيعالذيالنفسيالجويولر

الضغط،الثورىأوالايهتاتو!لةعواملمنيسودقدفما.شخصيته

اللامبالاة،أوالانضباطالتسيب،أوالحريةالقمع،أوالتساع

مباثرةبصورة!عكسهذاكل،ايهد!دأوبالأمانالشعور،المسؤوليةأو

النفسية.الأفرادحياةعلى

مجتمعةالمولراتتلك!لةسلوكياتهفيالانسانيخضعهكذا

هذهتفاعلأنتعقيداَفىيدهاومما،السلوكيةالظاهرة!قدمماهذا.معاً

و)نما،السلوكيةالمواقفخعلففيومستقرةثابتةبنسبةليستالمؤثرات

السلوكيةالمواقفطبيعةباختلافالمؤثراتهذهبينالتداخلنسبمخلف

منأوضحالثقافيةالعواملأئريظهرقدمعينسلوكيموقففيأنهبمعنى

بشكلالاجتماعيةالعواملأثرعلهرقدبيمنما،الأخريالمولراتمنغرها

شثمابكوهكذا.آخرسلوكيموقففيالأخرىالمولراتعنغهومنأوضح

السلركية.المواقفطبيعةباختلافمخملفبنسبا!لفةالمؤثراتتلك

الث!خصيةوخصائصالنفيالنثماطبأنالقوليمكنكرهسبقمما

الداخليةالوراثيةالمعطياتبينال!سبيبالئفاكلوبناثهاتشكيلهافيمحكومة

منأشكالهابمختلفالحارجيةالبيئيةالمولراتوبينجهةمنالحيللكائن

الانسافي.السلوكفيوالب!ثةالورإثةمنكلدوركؤبهدمماهذا.أخرىجهة

يالئهة:والاهنمامالاسلائم

طية،نريةمنلهالابد!الحاًنبانأننبتلكيالصالحةالبذرةانثكلا

:مىمحقفيتعالىاللةلقولمصداقأ

(...حسناَنباتاَوأنتهاحسنلقبولركاخقبلها،
(37:عمرانآل"
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فيماعاالحدثنوجز،أنواعهااختلافعلبالبيئةالاسلاماهغفقد

للهمثة:الاجتماعيالجانب-أولأ

بالأسؤ،الكب!راهتمامهني،الاجتماعيةبالبيئةالاملاماهتمامو!جلى

لذلك.الكبرالاسلاميعم!حبابناءفيالأولىالأساسيةالوحدةهيالتي

هووبقاثهاامتمرارهالأن،واستمرارهاالأسرةبقاءعلىيحافظالاولمنجد

ابحعمعلبقاءو)ستمراررارْمتس)بالتبعيةهووالذي،لأنرادهاوبقاء)ستمرار

المعاضز،بحسنوالزوجةالزوجمنكليوصيالاسلامنجدلذلك.الأم

تعالى:لقولهمصداقاَ

(....بالمعروفعلههنالذىمثلولهن...!

(228:البقرة)

وجل:عزوقوله

(...بإحسانتسرجأوبصروفيفإمساك...!

(229:البقرة)

الأمرةكيانعلحرصأوذلك،الطلاقاللّهعندالحلالأبغضأنحتى

بقاثها.لاستصار

لقولهمصداقأ،حسنأبوالديهالمسلمالانسانأ!اَالاصلام!وصيكا

ظئل:منعز

الكبرعندكل!لغن)ماإحساناَوبالوالدفىا!اهالاتعبدواألارلكوقضى!

كريمأءقولألهماوقلولاتهرهماأفِلهمافلاتقلأوكلاهماأحدهما

صغإَ!رليافيكاإرحمهماربوقلالرحمةمنالذلجناحلهماواخفض

(23،24:الام!إء)
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تعالى:وقوله

نأعامينفيوفجالهوهنعلوهناَأمهحملتهبوالدءالانسانووصينا!

المصر(الىْولوالديكلىاشكر

(14:لقمانا

قتلهموعدمبالأبناءوالرأفةالرحمةإلىالاسلاملدعواالوقتنفسوفي

تعالى:لقولهمصداقاَاللَةعلىرزقهموأن،الفقرخشية

الفواح!قتقربواولامها!ء)ونرزقكمنحناملاقمنأولاص!تقتلواولا...،

وصاآذالكمبالحقالااللةحرمْالتيالنفستقتلواولابطنومامنها"ظهرما

(تعقلونلعلكمبه
(151:)الأنعام

:تالأنه!االكريمالرسولومجن

(1)"كُلحملا!حملامن،،

لهما،وتقدىهبوالديالمسلمألانشانالاسلاميوعيالوقتنفىوني

وجل:عزلقوله

نأعامينفيوفصالهوهن-علىوهنأأمهحلتهبوالدلههروصينا-الانسان،

المصيرط(إلىولوالد!كلىاضكر

(14:لقمانا

ومواماة،والأتاربالأخوةتقدوعلىالمسلمأ!اَالاسلاميحث!

ويهذبأولادهو!لمطمتزوجأكانإذاأهلهصوقوالقيام،ومساعدتهمالاخوان

ينمولا!تابولا،ماكولاعرضولانفسفيجارهيفئولأ،أخلاقهم

اذايغشولا،أؤتمن)ذايخونولاوعد)ذايخلفولا،حذثاذ!يكذبولا

واذا،عليهْحقفييماطلولا،أشيائهمالناس!خسؤلا،)شترىأوباع

أمرترلىواذا،ر!أتولاتسويفغرفيوجهاكملعلىأداهعملاليهعهد
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علسلطانالحقلغر!كنؤلم،!هموعدل،مصالحهمفينظرالناس

حقها:فيتعالىضولالتيالمسؤوليةهذه.نفسه

(!ملونكانواعما.أجمعينلنسئلنهمفوردك!

(92،93:الحجر"

الدفىتعاليمتعالىشرعالمجتمعوبقاءالانسانحمايةأجلومن

وجل:عزلقوله،الحنيفالاملامي

عليهومهيمناَالكتابمنوللهبينلمامصدقأ"بالحقالكتاباليكوأنزلنا!

جعلناليهلالحقمنجاعكْعماأهواءهمتتبعولااللَةأنزلبمابينهمفاحكم

آتاآمافيليبلوآولكنواحدةأمةلجعلكمالدّشاءولوومنهاجاَشرعةمنكم

!لفون(فيهكنتمبمافينبئكمجميعأمرجعكماللَةالىتإ!حلافاستبقوا

84:الماثدة)

التاليةالعقولاتتعالىاللةثرعوطهارتهاالاملاميةالبيئةبقاءأجلومن

لهط:فيمانوجزهاجراثمسبعوهياللّهحدو!تعدلمن

دعالى:لقوله،الزناحد-ا

بهماتأخأيمولاجلدةمائةمنهماواحدكلفاجلدواوالزانيالزانية!

عذابهماوليثمهدواالآخرواليومبالئةتؤمنونكنتمانالهّهدفىفيرأفة

والزانيةةهب!ث!مأوإلازانيةلافكحالزاق.المؤمنينمنطائفة

المؤمنين(علىذلكوحرمكر!ثمأوزانإلافكحهالا

(2،3:النور)

ثطلى:لضله،فالف!حد-2

فاجلدوهمضهداءبأرلعةكأتونلمثمالمحصنات!مون"والذفى

عله.)1(نفق
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الذينالا.الفاسقونهموأولئكأبدأشهادةلهمتقبلواولاجلدهثمانين

ولمأزواجهم!مونوالذفىهرحيمغفوراللةفإنوأصلحواذلكبعدتابوا

إنهبالئةشهاداتأ!لعأحدهمفشهادةأنفسهملاiشهداءفم!كن

الكاذبين!منكان)نعليهاللةلعنتأنهوالحامسة+الصادقينلمن

الكاذبينلمنانهبالئةشهاداتأدهيعتشهدأنالعذابعنهاويدرؤا

الصادقين(من!كان)نعلههااللةغضبأنوالحامسة

(9-:4:النور)

ثعالى:لقوله،الخمرب!ثحد-3

منرجسوالأزلاموالأنصابوالميسرالحمرانماآمنواالذفىأيها!ا!

يوقعأنالشيطاند!!انما+تفلحونفاجتنبوهْلعقكمالشيطانعمل

وعناللّهكرعنويصايموالميسرالحمرفيوالبغضاءالعداوةبينكم

(منتهونأنتمفهلالصلاة

(90،9l:)المائدة

لعالى:لفوله،السرتةحد-،

واللَةاللّهمننكالاَكسبابماجزاءأ!ديهمافاقطعواوالسارقةوالسارق!

ن)عليهكوباللةفإنوأصلحظلمهبعدمنتابفمن.حكيمعزنر

رحيم(غفوراللة

(38،39:المائدة)

دعالى:لقوله،الطرقطاعحد-5

نأفساداَالأرضفيو!سعونورسولهاللَةيحارلونالذفىجزاؤاانماء،

منففواأوخلافمنوأرجلهمأيديهمتقطعأويصلبوا،أو!!عتلوا
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عظيمهعذابالآخرةفيولهمالدنيافيخزيلهمذلكالأرض

رحيم(غفورة!لاأنفاعلمواعلهمتقدرواأنقبلمنتابواالذينالا

(33:34:المائدة)

تعالى:لقوله،الرذةحد-6

حبطتفاْولئككافروهوفيتدينهعنمنكمىتدومن....!

(خالدونفيهاهمالنارأضحابوأولئكةرخَالاوالدنيافيأعمالهم

(217:البقرة)

ثعالى:لقوله،البفيحد-7

عنويىالقربىذيو)يتاىوالاحسانبالعدليأمرالدّ!إن

تأيهروفي(لعلكميعظكموالبغيوالمنكرالفحشاء

(90:الخل)

وجل:عزلقوله،تعالىاللةضرعهالذيالقصاصالىبالاضافةهذا

والعبدبالحرالحرالقتلىنيالقصاصعليكمكتبآمنواالذينأيهايا!

اليهواداءبالمعروففاتباعثئاخيهمنلهعفىفمنبالأنثىوالأنثىبالعبد

أليم!عذابفلهذلكبعداعتدىفمنورحمةطكممنتخفيفذلكبإحسان

.تتقونلعلكمالألبابيأولىحيوةالقصاصفيولكم

(178،0179:البقرة)

فيتثمثلوال!ىالاجتماعيةبالبيئةالاسلاملاهتمامتأكيدأإلاهذاكلوما

عالحشئكللبَهلوأولاًتحقق،التىالاصلاميةْوالحدودوالشرائعالقوانينهذه

اسدنيا،االحياةفيالاجتماعيةالسعادةكاتحقق،المجتمعوصالحالفرد

تتصفمتزنةسويةنفحعووعنهينتجمما،الأخرىالحياةفيالخالدةوالسعادة

التيا!يبةاالانسانيةامعلاقاتفيذا!ويتمث!!،الانفعاليوالاتزانبالثبات

الاسلامى.المجتممء!ظفيالناسبينتسود
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للبيئة:الاخصاديالجانب:ثانهاَ

تعالى:لقولهمصداقأ،المالجمعشهوةحبللانسانؤق

الذهبمنالمقنطرةوالقناطيروالبنينالنساءمنالشهواتحبللناسزدن!

عندهواللةالدنياالحياةمتاعذلكوالحرثوالأنعامالمسومةوالخيلوالفضة

(اثابحسن

(14:عمرانآل)

وجل:عزولقوله

(ًاجحبأالمالوتحبونهلمأاكلاَالتراثوتاْكلون!

(19،20:)الفجر

،"المالهذاوطهارةنزاهةتحميالتيالقوانينالاسلامثرعذلكأجلمن

تعالى:لقولهمصداقأ،الرباوحرمالبيعاللةفأحل

منالثميطانيتخبطهالذييقومإلاكايقومونلاالربواكلونياً!الذفى

جاءهفمنالربواوحرمالبيعاللةوأحلالربوامثلالبيعإنماقالوابأنهمذلكالمس

همالنارأعحابفاولئكعادومناللةالىوأمرهسلفماففه!لهمنموعظة

أثيم(كفاركليحبلاواللةالصدقاتو!لمطالربواالذيمحق!خالدون!ا

(275،276:البفرة"

،المحتاجالققرلحاجةسداَالغنيمالفطالزكاةتعالىاللةفرضكا

وجل:عزلقولهمصداقأ

(..بهاؤبه!متطفرهمصدقةأموالهممنخذ!
(1.!ج:التوبة)

لحاجةسدهي،الغنيمالفيتعالىاللةفرضهاالتيالصدقاتهذه

تعالى:لقولهمصداقأ،الشيللابنؤليسرالغارملكربةوتفرجالمحتاجالفقير

وفيتلوكموالمؤلفةعلهاوالعاملينوالمساكلينللفقراءالصدقات!)نما
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حكيم(عليمواللةاللةمنفريضةالسبيلوابناللةسبيلونيوالغارمينالرقاب

(6:ايولة)

تعالى:لقولهالانفاقفيوالاعتدالبالاتزانالاسلامأوصىكذلك

قواماَ(ذلكبينوكانضترواولميسرفوالمأنفقوا)ذاوالذق!

(67:الفرظن)

وجل:عزوقوله

ملوماَفتقعدالبسطكلولاتشطهاعنقكالىمغلولةء!دكولاتجعل!

محسوراَ(

(29:ءإ3الا)

واجبةضرورةالعملواعتبار،والك!سبالعملعلىالاسلاميدعوكا

:!لعالرسوللقولمصداقاَ،الأنبياءسنةمنفالعمل،قادركلعل

داواللةنبيوإن،لمدهعملمنيأكلأنمنخ!إَقططعامأأحداكلما،،

(1)"يدهعملمنيأكلكانابسلامعليه

ؤلك،الفاضلةالقيممنقيمةوجعلهالعملعلىالاسلامحثهكذا

المجتمع.لأفرادالاقتصاديةللناحيةتدعيمأ

الفرديةاالملكية)حترامالاسلامقررفقد،الفرديةالملكيةشأننيأما

اعل!:الرم!ولضولذلكوفي.العامةالمصلحةمعتتعارضلاأنهاطالما

منامرىبحسبلأ،يحقزهوفيولايخذلهيظمهلاالمسلمأخو،،المسلم

ومالهدمهحرامالمسلمعلالمسلمكل،المسنمأخاهيحقرأنالشر

ا!،،لاضررولاض!إر""3(.")2(.كا!ولوعرف

)1(ووا.الخاري.

هرفئ.!أعنالننأصحابروا.(2)

ؤحمد.ومالكماجهابنءخرجه(3)
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والأمنالاستقراريحققالذيالاسلامفيالاقتصاديالنظامروحهيتلك

أساسيعتبروهذا.سواءحدعلىوالمجتمعالفردمنلكلوالطمأنينةوالأمان

المجتمع.لأفرادالنفسيةالصحةأمسىمنهام

لبيئة:اليقافيالجانب:ثالثا

يأ)كلناييينهذا،،إترأ"بدسنورهااستهلأمةأولفنحنغرولا

ونزل،بهجاء،العلمدفىفالاملام.والتعلمالعلمالىالاسلاميدعوامدى

فيكريمةآياتورتوقد.طلبهإلىالناسودفع،وأصولهأسسهبترسيخ

وجل:عزلقولهمصداقاَ،يعلمونالذينترفعتعالىاللةكلاب

تعملونبماواللةدرجاتالعلمأؤلواوالذبنمنكمآمنواالذيناللةىفع....!

خبير(

(11:المجادلة)

المسلموالانسان.الانسانسلوكتهذبوالثقافةالتعليمأنضكفلا

يتعلمأنكذلكوعليه،الاسلامأقرهاالتيالاسلاميةبادَالاتعلمعليهيجب

هومابذلكفيتعلم.تعالىاللةشرعمعيتفقالذيالسوىالسلوكأساليب

.حرامهووماحلالهوما،خبيثهووماطيبهوما،شرهووماخير

.والسعادةالحرطر!لهموينير،للبشريهالبودْ!دالعلم!دمكا

للبيئة:السياميالجانب:وابعاً

المجتمعأبناءبينوالأمانالأمنوامتتبابالسياسةبأمرأ!أالاسلاماهتم

ني:الاهقامهذاويتمثل،الاسمي

وجل:عزلقوله،الشووي-9

فتوكلعزتفإذاالأمرنيوضاورهملهمواستغفرعنهمفاعف..!
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المتوكلين(يحباللةإناللةعلى

(159.:درانآل)

تعالى:لقوله،المسؤولهة-2

المرسلين(ولنسئلنالههمأرملالذفىفلنسبئلن!

(6:الأعراف)

قائل:منعزلقوله،ا-لعدالة-3

(..بالعدلتحكنواأنالناسبينحكمتمو)ذاء..!

(58:النساء)

تعالىةلقوله،الاخعياوح!بة-4

بمصيطر(علههملست.مأيهرأنتانمافأيهر!

(21،22:الغاضية)

تعالى:لقوله،المساواة-5

(....مثلكمب!ثرأناانماقل!

(ICI:الكهف1

جوانبهابمختلفبالبيئةالاسلامإهغمدىأىإلىلنايتضحهكذا

بهتحظىالذيالاهتمامهذاكلوالسياصيةوالثقافيةوالاقتصاديةالاجتماعية

وخوالانسانأجلمنوالأخيرالأولالمقامفيهوالاملامقِبَلمنوالبيئةالوراثة

وسعادته.
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الخاهسالفصل

فعلدواا

وذاثةولكنالأرفىلفسدتببعضمه!فعبالناسائةدفعولولا!

العالمين(علفضل

.مقدمة.

الدوافى.ت!لهف.

للدافع.الأماسعهَالوظالف.

الدوافى.أنوم.

الفطرية.الأولطَالدوالع.

الشعور!ة.المكسبةالدوافع.

اللاثعوربة.المكعسبةالدوافع.

اللافعورلة.1اطيل.

الدوافع.وتوجطالاسلام.

131

251:البقرة)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الخاهسالفصل

الدوافع

مقدمة:

وحاجاتنادوافعناعنينبعغرضياَسلوكاَبكونهالانسانيالسلوكيمتاز

المطاعوراءوالسعيالأمنوطلبوالشرابالطعامعنالبحثوما..الملحة

لذلك.البشريةالنشاطاتنحتلفالمستثارةالدوافععلىالاأم!لةالعالية

أريدL.)ذاللدوافعالشاملالفهمعنالاستغناءالأحوالمنبحاليمكنلا

العقلية.عملياتناعنواضحةصورةتكوفى

واثارةأهميةالنف!ىعلمموضوعاتا!هربنالدوافعموضوعيعتبرلذلك

فيالأباهتماممحلالدوافعفموضوع.الناسمنالكلعيرلاهتمامات

مثلاالكذبالىْإبنهتدفعالتيالأسبابعلىيتعرفأنويدالذي،المنزل

لأحلامالاستسلامأونفسهعلىالانطواءأوالتخريبأو(الانفعالسرعةأو

علىالتعرفالىبجتاجالذيأيضاًالمعلمبهيهغكا.طويلةلفتراتاليقظة

تلاميذهعلىبالنفعيعودفيما)ستغلالهاحسنلهليتسنىتلاميذهودوافعميول

دوافعيشبعحتىمثمرأيكونلاوالتعلم.التعلمعلىحفزهمخلالمن

ذكائهمفينقصلاالىالتلاميذبعضتقصيرمايكونَإ!عحم.المتعلنم

موضوعاحتلهنامن.يدرصونلماميلهمإنعدامالى!جعوإنماقدراتهمأو

ميدانفطالصدارةمركزيمثلكذلك.التربويالمجالفيمرموقأمركزأالدوافع

رفععلىويحفزهمالعماليدفعمايعرفأنيهمهالعملفصاحب.الصناعة

الدوافععلىالتعرفالىيتطلعالنف!يوالطبيب.الانتاجيةالكفايةمستوى
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عندالشادوالترالهستيرىؤلشنجالمجنونهذيانوراءتكمنالتيالنفصية

الأسبابعلى!عرفأنأيضاًالقانونرجليهمكا.بالوسواشالمريض

الجرائم.ارتكابوراءالكامنةوالدوافع

منلكثيرمصدراًيعترالحقيقيةبدوافعهالفردجهلأنذلكالى!!اف

فيماوالشقاءالسخطألوانمنَإ!عحمانبل.النفسيةوأزماتهومشاكلهمتاعبه

تحركالتيوالبواعثالأغراضتحد!دعنعجزهالىعِجىالانسانْ!كابده

علىتعينهالحقيقيةبدوافعهالانسانمعرفةأنفلاشك.واضحاتحدكدأسلوكه

السليمة.السويةالوجهةؤلوجيههافيهاوالتحكمالدوافعتلكضبط

تلكفيأهميتهتقتصرلاالدوافعموضوعأنبالأيهرجد!هووما

فهو،عمومأالنفسعلمموضوعاتبجميعيتصلانهبل،فحسبالنواحي

أنهنِعفضلأوالتعلموالتفكيروالتخيلوالتأيهرالادراكبعملياتالصلةؤليق

السلوكلتفسيرمنهالابدالدوافع)نالقولليخلا!ةالشخصيةدرامةأساس

دافع.بدونسلوكلا)ذ،الانسانعن!درالذي

:الآننفسهيفرضالذيوالسؤال

الدافع؟ذلكهوما

:Motiveفعالدالر!

جسمية-داخليةحالة،،بأنهالدافع(1)راجحعزتأحمدالايهتوريعَرَف!!

غايةالىينتىحتىؤلواصله،معينةظروفيفيالسلوكتثير-نفسيةأو

معينة"

فيداخليعاملأى،،ءهَوصالحزكيأحمد.ديعرفهكاوالدافع

منمعينةمدةالعملهذافطوالاستمرارمعينعملالىيدفعهالحيالكائن

.73عى،(سايقمرحمع،النفسغلمأعول:اجحعزتأحمدكور(1)
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(1)"الدافعهذايضبعحتىالزمن

أنهاعلىتعرفوآخرونمنصورطلعتالايهورنظروجهةمنالدافعيةأما

منهدفنحووتعضدهؤلوجههالسلوكتحركالتيالقوى،،مجموعة

(2)"الأهداف

ألفاظعلاللغةفتحتوي،وشاملعاممصطلحالأمرواقعفيوالدوافع

والحافز،الباعث(3)المصطلحاتهذهبينمنالدافعمعنىتحملقدأخرى

بعضهايحتاجكا،رخَاللمرادفأيكوني!كادالألفاظهذهوبعض.والحاجة

لى:فيمانحددهوتمييزتحديدالى

Incentiveوالباعثالدافع

كانتماديةخارجيةحالةفهوالباعثأما،داخليةحالةالدافع

دافعلهيستجيبباعثمثلأالطعامفرؤية.الدافعلهايستجيب،)جتماعيةأو

قوةفالدافعوبالتالملأ.العطقدافعلهيستجيبباعثالماءورؤية.الجوع

ْ-.خارجيةقوةفهوالباعثأماالفردداخل

-

:Diveوالحافزالدافع

ووجهللسلوكمحركداخلىوجه،وجهينذواستعدادعنا!عبارةا

الدافع.عنأصلاَالصادرالسلوكاليهيتجهالذيالهدفأوالغايةهوخارجي

الدافعبينالجوهرىالفارقوهذا.بالحافزللدافعالداخليالوجهيسمى

لهلهيستفقطكمنشطالحافزوبينالوقتنفسنيللسلوكوموجهكمنضط

التوجيه.خاصية

،1979،المصركةالضةمكبة:القاهز،التربريالنفسعلم:صاعزكيأحدمحور(؟،

.791عى

110عى(سابقمرجع)العامالنفسعلمأص:وآخرونمنصورطلتمحرر(2)

.79عى،(سابقمرجع)ابفىعلماصول:اجحعزتأحدمخرر(3،
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:!ع*راطاجةالدافع

العواملحيدأو)نحرافعنتتشأالحيالكائنلدىحالةهي،الحاجة

إذن.(؟)"بقائهلحفظاللازمةالمثلى(الحيوية)البيولوجيةال!ثروطعنالبيئة

منبنوعيقترنالتوازنواختلالوالافتقاروالعوزالنقمىمنحالةهىفالحاجة

المسعلماءمنكثير.الحاجةقضيت!ىنرولأنلايلبثالتؤلهر

إذنفالحاجة،الدافعلمصطلحمرادفأنهعلىالحاجةمصطلحيستخدمون

المشبع.غيرللدافعمرادفة

!ده:واهدفالدالي

!جهواليهالدافعالشبعمافهوالهدفL-1داخلىمابقاَذكرنا!الدافع

خارجيأ.شئاَالعادةفيوكون،السلوك

للدالع:الأمامةالوظالف

التالية:الأساسيةالوظائفالسابقةالتعرفاتتؤكد

الطاتة:!ولهر-9

معين.موقففيالمبذولةالطاقةمقداربازدنادالدا!بةفاعليةتزاد

السعيفيفشطفإنهكامل!ملمدةالعامكذقلمالذيمثلاَفالفرد

الفرهذانشا!فإنولالطبع.الجوعدافعمشبعحتىعلههللحصول

..قليلةم!اعاتقبلطعامهتناوليقدكان!رفرنشاطعنكلتلف

للدافع.التحر!كهةأواينثي!ةالوظيفةهيهذ.

.23tص،(ساكقمرحمع)س!كالنفىطم:صاعزكيأحدمحور(؟،
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2-

3-

!لا-

اذ

:السلوكتوجيه

الصحيحةالوجهةالسلوكتوجيهفيالتنظيميةبوظيفتهالدافعيقوم

،الماءعنل!حثوالظمآنالطعامعنل!حثالجائعفالفرد.لاثباعه

للدافع.التؤجيهيةالوظائفمنذلكغيرإلى

:المثابرة

هدفهتحقيقعنيتقاعسلاالدافعيةلديهتتوفرالذيالفرد

بسهولةالفشليتقبلقدالدافعيةتعوزهالذيالضخصأما.بسهوله

أهدافه.تحقيقعنتخلىماوسرعان

للخببر:الفابية

يحققكييثابرالذيفالفرد.السابقةبالوظيفةمتعلقةالوظيفةهذه

وأساليببوسائل!أقيأنهنجد،الحياةفيلهمعينأهدفاَلنفسه

المثالصبيلعلى.اليهيصبوالذيالهدفالىالوصولبغيةجديدة

فإنهالمدرسةنيوالتقدىالاحترامعلىللحصولكسعىالذيالطالب

بهييؤوقد.الدرامىالتفوقش-رطعنالهدفهذاتحقيقيحاولقد

لمواذا.الرياضيالتفوقنحوالاتجاهالىالدرامىالتفوقفيالفشل

الطيبالسلوكيمتثلقدفإنهالمضمارهذهفيالتوفيقلهيكتب

أصاليبمننؤعقدالطالبهذاأنصحيح.الحميدةوالأخلاق

الذىالهدفوراء!سعىالوقتطيلةظلولكنهانتهجهاالتيسلوكه

اليه.يصبو

فىلدواا!!نأ

بعضهامعينةبدوافعمدفوعأنهلوجدناالانسافيالسلوكالىنظرنا
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الأواسيةالفطريةالدوافعببعضنرودوهويولدفالانسان.مكتسبوبعضهافطري

العطقعفْادوالطعامعنالبحثودافعالتنفىدافعمثلبقائهلحفظاللازمة

الموروثة.الفطريةالدوافعمنذلكغيرالىالاخراتخ!ودافع

فتضطرهمعهوتتفاعلمعهايتفاكل،إجتماعيةبيئةفييولدالانسانولكن

تكوينعنفضلأالفطريةدوافعهبعضمنالتعديلالىالاجتماعيةالبيئةهذه

الدوافعأيالمكتسبةبالدوافعنسميهماتكؤنوالتيالانفعاليةالعاداتبعض

يولدالتيالدوافعهيالموروثةالفطريةفالدواْاذن.المتعلمةالاجتماعية

تفاعلهأثناءالانسانيتعلمهاالتيالمكتسبةْالدواْأما.بهاامزوالانسان

كبرتأثيرمكتسبةأوفطريةكانتسواءوللدوافع-5،الذيالمجتمعمع

الانساني.السلوكتشكيلفط

الرئيسية:الدوافعمننوعينهناكأنالىنخلصأننستطغذلكمن

.(الأولية)الفطريةالدوافع-1

.(الثانوية)المكتسبةالدوافع-2

الفطريةالدوافى

عنبيئتهمنالفرديكتسهالمالتيالدوافعتلك،،الأوليةبالدوافعمصد

به،مزوداَالفرديولدإصتعدادعنعارةهيو)نما،والتعلموالمرانالحؤطريق

منبمجموعةمزود!ولدفالهمل.(1)<(الفطريةبالدوافعأحياناَتسمىفهيولهذا

فطريةبيولوجيةبأنهاالدوافعفذهؤشميزبكيانهالاحتفاظالىتدفعهالتيالدوافع

فيمتفقونفالناس.سواءحدعلىالبشريالجنسأفرادجميعلدىعامةأولية

ومن.المجتمعاتأوالثقافاتأوالحضاراتاختلفتمهماالفطريةدوافعهم

.LAعى(صابقمرجع)النغىعلمفي:فهميمصطفىمحور(1)
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والحاجةوالنوموالراحةوا!سجينوالماءبالهمامالمرتبطةالدوافع،الد!وافعهذه

وهذهالجنصيالاشباعالىوالحاجةمتوصطةحرارةدرجةعلىالمحافظةالى

تعتبرالفطريةالدوافعهذه.للانسانالورافىالبناءمنتنبثق(\"البيولوجيةالدوافع

.العموموجهعلىللسلوكالأولالأساس

:ثلاثنواحمنالأوليةالدوافعهذهالنفسعلماءدرسوقد

فىاخلتحدثاضالكيميائيةالتغيراتبهاونعنى:الفيولوجية-انحية-1

البطانةوجفافالجوعحالةفيللمعدةتقلصاتمنالانسانجسم

التىالفسيولوجيةالتغيراتمنذلكغيرإلىالضماَنفمفيانحاطية

الدافع.بإشباععادةتتهى

فإنه،شعور؟!فأنجائعانسانالىطلبفإذا:الشررلهةانحعة-2

فيوأنهامعدتهفيبفزاغى!حيأنهبقولهبالجوعشعورهعنيعبرقد

الجائع.لدىالنفسيةالحالةتمثلوهذه.دائمةحركة

بهضومالذيالنضاطفي!مثلوهذا:السلوكيةأوالنزوعةالناحية-3

المباثربالاضباع!ىوالذيبالجوعأوبالطشلشعورهالفر

لرأفا،طويلةلفترةالطعامعنهمنعطفلتصرفاتراقبنامافإذا.للدافع

هنامجاًيهدألاأنهوالضجر،كيفاقىبهتستبدكيفجلاءفي

وأخذعليهلانكبالهمامعلىعيناهوقعتمافإذا.العامعقوهناك

دافعلاشباعحاسةءشلتراهحتىذلكعلىفىالولاالتهاماَيلتهمه

.الجوع

الفطرية:الدوافعلبعضعرضلهطوفيما

194ص(طيقمرجع)العامالنضعلم:وآخررنالنافعاثةعبدمحور(1،
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:الجوعدافى-1

لحياةالضروريةالأوليةالبيولوجيةالدوافعأهممنالدافعهذايعتبر

ومنالعلميةالدراماتمنهائللحضمخضعتفلقدلذلك،الانسان

علأجرىبحث.الطعامالىالجسمإفتقارأثرلتبيانأجريتالتي(1)البحوث

لمدةجيدةتغذيةالمجموعةأفرادغذيفقد.الأصحاءالشبانمنمجموعة

منالقليلأقلعل!ااعتمدواالصوممنأشهرستةفترةأعقبها،أشهرثلاثة

منأشهرالستةفترةأئناءحالاتهموصفواوقد.مقهميسديكادالذيالطعام

والقلقوالترددالغضبجاحكبحالنفسضبطعلىالقدرةبعدمالصوم

.الانتباهتركيزعلالقدرةوعدمالزائدةوالحساسية

ومن،الجوعدافعفيالغذائيةالموادإلىالدمإفتقارأثرذلكمنيتضح

علىأدلوليس..المعتادةالحيويةبوظائفهالقياميستطيعولاالجسميضعفثم

تعالى:قولهمنالدافعهذاأهمية

(خوفمنوآمنهمجوعمنأطعمهمالذى،البيتهذاربفليعبدوا!

(4-3:قريق)

بمختلفللقيامتلزمهالتيالطاقةالجسميعطيالجوعدافعفإشباع

الحراماللةبيتلحجاجمستحبغيرعرفةيومصومأنحتى.الحيويةوظائفه

اشباعوسيلةعنأما.عبادتهحقاللّهوعبادةالمناسكأداءمنيتمكنواحتى

تعالى:لقولهاللةطاعةحدودنيتكونوأنفلابدالدافعهذا

يحللومنغضبيعليكمفيحلفيهتطغواولارزقناآماطيباتمنكلوا!

(هوىفقدغضبيعليه
(81:طه)

37ص(!ابقمرجع)النفسعلمبمادي:حمزةخاركور(1)
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لقولهالدافعهذا)شاغبصددونحناللةلأوامرنمتثلأنيجبكا

تعالى:

(.....عليهالدّاسميذكرلممماتأكلواولا!
(fir,:الأنعام)--.

تعالى:قولهنيالهماممنعليناحرممااللةلنايوضحكا

ميتةيكونأنالايطعمهطاعمعلمحرمأاليأوحيمافيأجدلاقل!

اضطرفمنبهاللَةلغيرأهلفسقاَأورجسفإنهخنزىلحمأومسفوحأدمأأو

رحيم(غفوردلكفإنعادولاباغغير

1:الأنعام) 4 o)

الدوافعأقوىمنوهوالجوعدافع)ضباع+وتعالىم!بحانهاللّهلناأباحهكذا

تعالى.اللةثرعمعتتفقالتيالسليمةالسو!ةبالطرضةالبيولوجية

الطش:دافى-2

فالانسان.العامالىحاجتهمنأتوىالماءالىالجسمحاجةأنلاضك

بدونيعي!قأنيستطيعلاولكثةطعامبدونأسابيععدةيعيقأنيستطيعقد

!ثل.م،أالاماء

الانسانجسمالىالماءدخولوضبطت!ظيمبعمليةالعطثىدافعو!وم

جسمفيالماءنسبةانخفضتفكلما.منهثابتةنسبةعلىتحافظبحيت،

الذيالعصبيةالأطراففيالجفافوهذا،والحلقالفمأنسجةجفتالانسان

الانسانلجسمالماءأهميةعلىأدلليس.بالعطثىالاحساسإلىلؤدي

ويدخل،الجسموزنثلثيحوالي!كل-فالماء،الملميةالدراساتأئبتتهمما

العملياتلحدوثضووريأنه!،العظام!هابماالجسمأنسجةتركيبفي

منالجسمتخلعىفيأاًلييساغد،والامتصاصكاهضمالجسمفيالحيو!ة

الماءأنعنفضلأ.بولأوعرقثكلعلحاجتهعنالزاثدةالفضلاث
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للجسممكيفبمثابةفيعمل.الجسمحرارةدرجةثبوتفيهاماَذورأيلعب

شديدباختصارإذن.مئويةدرجة37عندوشتاءَصيفأحرارتهدرجةلتثبيت

تعالى:لقولهالحياةيعنىالماء

حي(ثئكلالماءمنوجعلنا!
(30:الأنبياء)

قائل:منعزوقوله

ينبت،تسيمونفيهشجرومنهشرابمنهلكمماءالسماءمنأنزلالذيهو!

لقوملآيةذلكفيانالراتكلومنوالأعنابوالنخيلوالزيتونالزرعبهلكم

(يتفكرون

(11-10:)النحل

تعالى:بقولهالدافعهذالاشباعوتعالىسبحانهالددعاناوقد

مفسدين(الأرضنيتعثواولااللةرزقمنواضربواكلوا....!

(60:)البقرة

تعالى:اعواولالخمرعدافيمابإ!شلاألوانمختلفلنااللةأحلوهكذا

عغلمنرجسوالازلعوالأنصابوالميسرالحمرإنماآمنواالذفىأيهايا!

(تفلحونلعلكمفاجتنبوهالشيطان

(09:المائدة)

وجل:عزبقولهالتحريمهذاأمبابوتعالىسبحانهلناويوضح

!iوالميسرالحمرفيوالبغضاء.العداوةبيبهميوقعأنالشيطانىيدنما

(أنغ"منتهونفهلالصلوةوعناللةذكرعنويصايم

(91:المائدة)

ال!فس:دافى---3

منلأنالاطلاقعلىالأوليةالبيولوجيةالدوافعأهممنالتنفسدافعيعتبر

94 W
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نيا!سجيننسبةفنقعى،ا!سجينإلىحاجتهالجسم)حتياجاتأهم

،(1"المخنيحقيقيتلفالىيؤديدقائق3الىتصلقدقصؤلدمةالجسم

نفسهعلىالسيطرةيفقدهالانسانبجسما!سجيننسبةنقصأنكا

الأرجل.فيوبنماصةالشلليحدثوقدالحواسوتضعفالذاكرةوتتعطل

وجل:عزقولهمنللانسانبالنسبةللاكسجينالكبرىالأهميةلناويتضح

صدرهيجعل!لهأن!دومنللاسلامصدرهيضرحيهيهدىأناللة!دفمن!

(...السماءفطيصعدكأنماحرجاَضيقأ

(251:الاْنعام)

ضيقاًللايمانصدرهيجعلوإضلالهشقاوتهتعالىاللّهىدمنهكذا

العلياالطقاتإلىيصعدكالذيالصدرفيالضيقهذاتعالىويشبه،حرجاً

الأبحاثأثبتتهمما،تماماَتنعدمحتىا!ضجيننسبةتقلحيثالجومن

توافرلعدمالتنفسيشطعلاضيقأردَصلايكونوهناك،،الحديثةالعلمية

ا!سجين.

t-والراحة:النومدافع

الكائنعلىللابقاءالضرورلةالأوليةالدوافعمنأيضأالدافعهذايعتبر

.النوموالىالراحةإلىسبهاجتهآخرإلىحينمنيشعرمنافردفكل.الحي

طلباَينامالماءفيالسمكحتى،الراحةبغيةتنامتقرل!أالخيةالكائناتوكل

خصوصاًالنومالىثديدأميلأيميلالميلادحديثوالطفل.والسكينةللراحة

.سابقاً.كانعمانوبهقلالزمنيعمرهزادكلما.الأولىأيامه!ف

التيالنومصاعاتمتوسطأنلنايتضحالعديدةالطبيةالدراساتومن

.020عى(سابقصجع)العامالنذ!علم:وآخرفىالنافعالذجدكلعور(1)
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سبحانهالذخلقفإنهلذلك.(\ماعات"سبع!وميأالعاديالانسانيحتاجها

تعالى:لقولهمصداقأالكبرىآياتهمنآيةلليلوتعالى

لتبتغوامبصرةالنهارآيةوجعلناالليلآيةلهْضحونانيت!اَءوالنهاراليلوجعلناْ!

(........لكمفضلاَس

(12:)الامراء

وعناءؤلعبمشقةبعدوسكينةًراحةليكونالاالليلتعالىاللةخلقوما

قائل:منعزلقوله،النهارفيالرزقوراءالسعي

(نشورأالنهاروجعلم!باتأوالنوملباسأالليللكمجعلالذيوهو!

(47:الفرقان)

مصداقأخلقهعلىبهوتفضلالليللناجعلوقدرتهبحكمتهاللةفإنلذلك

تعالى:لقوله

علفضللذواللةإنمبصراًوالهارفيهلتسكنواالليللكمجعلالذياللة!

(ي!ثكرونلاالناساعرولكنالنا!

(61:غافر)

:الاخراجدافى

يضرقدإشباعهعدموالذى،الملحةالأوليةالبيولوجيةالدوافعمنالاخراج

الاضاخولوالدافي،،.الهلاكالىبهيؤديو!ممابل،بالغاَضرراًبالانسان

والشرباف!عمليةمعويترابطالحياةبدءمنذتنشطالتيالأمورمن

اكسدتهانتائجتتراآا!سجينمعالطاقةعناصرتفاعلونتيجة(2)"والتطس

.والعرقوالتبرركالتبولالفضلات)فرازالىالحاجةتنشأهنامن،الجسمفي

.102عى:السايقالمرجع(1"

المصر!ة،الأنجلومكبة:القاهز،العامالنذ!علمإلىمدخلةوآخرينفالقأحمد.د(2)

30عى r.
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الدافع،هذااشباعأثناءالاسلامبهايوصىالتي.العامةالآداببعضوهناك

الى،القبلةاستدبارأواستقبالوجوبعدممن،الحاجةقضاءعندخصوصاَ

ودواعيه.وماثلهحيثمنالاستجمارعمليةإلىالاستنجاءعملية

الجنسي:الدافى-6

حياتنانيخاصةأهميةلهاالتيالأوليةالدوافعمنالجن!صيالدافعإن

بقاءعلى!مل)ذحيويةبيولوجيةبوظيفةضومالدافعهذالأنذلك.الاجتماعية

.الزجودمنالحيةالكائناتلانقرضتالتناسلفلولا.النوع

منلكمخلقأنقدرتهوكالعظمتهعلىالدالةاللةآياتمنأنولاشك

لقولهمصداقاًوالاثلافوالرحمة"المودةبينكملتزدادآدمياتأزواجاَنوعكم

تعالى:

مودةبينكموجعلالههالتسكنواأزواجاَأنفسكممنلكمخلقأنآياتهومن!

(يتفكرونلقوملآياتذلكفي)نورحمة

(21:)ال!م

الأخرىانحلوقاتساثرمنكغورالانسانيجعلآناللةيشأولم

ضولذلكوفطضابطأووعيدونتنطلقغرائزهفيدفع،والنباتيةمنهاالحيوانية

قائل:منعز

ومقتاَفاحشةكانانهسلفقدماالاالنساءمنآباوبمنكحماتنكحواولا!

وخالاتكموعماتكموأخواتكمْوبناتكمأمهاتكمعليكمحرت*سبيلأوساء

الرضاعةمنوأخواتكمأرضعنكمالتيوأمهاتكمالأختوبناتالأخوبنات

فإنبهندخلتمالتينسائكممنحجورآفيالتيو!لائبكمنسائكموأمهات

وأنأصلابكممنالذينأبنائكموحلائلعليكمجناحفلابنندخلغتكونوالم

والمحصنات+رحيماَغفورأكاناللَةانسلفقدالاعاالأختينبينتجمعوا

نأذلكموراءمالكموأحلعليكماللةكعابأيمانكمملكتماالاالنساءمن
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أجورهنفأتوهنمنهنبهاستمتعتمفمامسافحينغيرمحصنينبأموالكمتبتغوا

عليمأكاناللةانالفريضةبعدمنتراضيغفيماعليكمجناحولانريضة

حكيمأ(

(22:24:النساء)

النسلاللةيحمي..ولكيالمأمونسبيلهالجنصيعفا-،طااللةوضعوبهذا

عاطفةؤدرعاهاالأمومةحنانتحوطهاالتيالمؤمنةالأسؤنواةوضعالضياعمن

نكاحباجتنبابوجلعزأمرنافقد،اليانعةثمارهاؤشمرحسناَنباتافتنبتالأبوة

تعالى:بقو)4والمض!كاتنيهب!شملا

أعجبتكمولومش!بهةمنخيرمؤمنةولأمةنمًويحتىتاك!شملاتنكحواولا!

أولئكأعجبكمولومشركمنخيرمؤمنولعبديؤمنواحتىنيهب!شملاتنكحواولا

لعلهمللناسآياتهويينبإذنهوالمغفرةالجنةالىيدعواواللةالنارالى.يدعون

(يتذكرون

(221:البقرة)

معينةخصائصذاتأنهالنايتضحالأوليةالدوافعموضوعفيتقدممما

لهط:فيمانوردها

)شباعهاعدملأنالأولالمقامفطيأتيإشباعهاأنأىأوليةدوافعأنها-1

مكتسبةغيرموروثةأنهاأيفطريةوأنها،الحيالكائنبحياةيؤديقد

البشريالجنسأفرادجميعلدىتوجدأيعامةوأنها.متعلمةأو

عامة.بصفة

إحداهاعنلهولاغنىعنهاللانسانلاغنىضروو!ةدوافعأنها-2

جديد.آخردافعبأيأوبالآخرمنهاواحدإستبداليمكنهولا

با،خارجيةعواملفاعليتهاأوشدتهافيتتحكملا-3

إضباعها.فيالزيادةأوالعجزوفقوالفاعليةالشدة
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فيلاتؤلرالأوليةالدوافعأنيجدالانسافىللسلوكالملاحظولكن

دوافعجانبالىمعينأدوراًتلعبأنهابل،شاملةبصورةالفرداستجابات

الدوافعمنبمزجمدفوعةعادةتكونالفردفاستجابات.بهاتمتزجأخرى

علىتبدوتإ!ثملالانساناستجابةنجدمافكث!%.آخرنوعمنفعوالأولى

المكتسبة.الثانويةالدوافعوهي،البيولوجيةبالجوانبصلةغير

الثانوسةالدوافى

عليهتمليهلماتبعاَيسلكأنيستطيعلايعيشهالذيمجتمعهفيالانسان

ونظميتفقبماالفطريالسلوكهذامنيعدلوأنلابدبل،الفطريةالأوليةدوافعه

كانهنامن.يعيث!هالذيالمجتمعذلكفرُعووقيموتقاليدوعاداتوقوانين

ابحممع.نظممعتتلاءملكىالأوليةدوافعهمنيعدلأنمنالفردعلىلابد

اشباعخلالومن،المجتمعمعللتكيفمحاولةإلاهوماالانسانسلوكإذن

المتعلمة.أوالمكثسبةالدوافعتنشأالمجتمعنظممعوتكيفهاالفطريةالدوافع

أكتا!علىتقومبلعدممنتنشألاالمكتسبةالدوافعبأنالقوليمكنوعليه

.الانجتماعية)1(العواملتأثيرتحتثناياهافيؤشبتالفطريةالدوافع

يعيشها،التىالبيثةنيالفردلوجودكنتيجةتنشأالميهشةفالدوافعإذن

تنطمأوينظمهاالفطريةدوافعهمنبالتبعيةفيعدل،نظمهامعالتكيفومحاولته

وهوبالبيئةالفرديصطدمقدوأحياناً.الشعوريةالمكتشةالدوافعفتتكونخاصأ

يؤديقدعإ!صلاهذا،بئتهوبينبينهصراعيحدثوعندئذدوافعه)شباعبصدد

المكتسبةالدوافعتتكونهناومن،اللاشعورفيدوافعهكبتالىبه

اللاشعورية.

.109ص(مابقمرجع)سف!لاعلمأصرل:راجحعزتأحدكور(1)
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هما:المكتسبةالدوافعمن(1)نوعانهناكإذن

الث!عورية.المكتسبةالدوافع-1

اللاشعورية.المكتسبةالدوافع-2

الشعوربةالمكتشةالدوافع

بقائهلحفظالانسانيحتاجهانفسةحاجاتعنعبارةوهي

بالتكوفىصلتهامنأؤلقالنف!ىبالتكوينصلتهاأنبمعنى،السيكولوجي

منالعديدوهناك.المكتسبةالنفسيةالدوافعمنالعديدوهناك.العضوي

لهط:مامنهانأيهرالمكتسبةالنفسيةالدوافع

:والحنانالحبإلىالدافع-1

قارنافإذا.الانسانحياةفيعميقةجذورذاتالحبإلىالدافع)ن

عنعاجزأيولدالبشريالوليدأنلوجدناالأخرىالكائناتمنبغورالانسان

غيرالوليدبعكس،يعيشهاالتيالطيعيةأوالاجتماعيةالبيئةمعبنفسهالتكيف

ويقفساعاتأحياناَبلقلاتلأيامولادتهعلىيمضييكادلاالذىالبشري

إلىيحتاجطويلةولمدةيظلالبشريالطفلبينما.بنفسهويستقلقدميهكل

جذبعلىالهمليحرصمنأولهيوالاًم.عليهماوالاعتمادالوالد!نرعاية

رعايتهاخلالمنعليهيتعرفانسانأوللأخها،حبهاعلوالحصولانتباهها

بذلك!تكونوالحبوالعطفوالأمانللراحةمصدرألهبالنسبةفتصبحله

لها.الحاجة

الهملبينالمتبادلةالعاطفةلهذهالبالغةالأهميةالنفسعلماءويؤكدهذا

علىملاحظاتهمدلتفقد،،.النفسيةو!حتهشخصيتهمستقبلعلوأمه

.248ص(وليقمرجع)الننىعلمالىالمدخل:مر!الحيعدهْطاعبد.د(1)
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الحبافتقارإلىمرجعهأيضأوالكبارالأحداثإغرافحالاتمنمحع!%أن

حرمواالذينوالمؤسساتالملاجئأطفالأنثبتكا.الهمولةفيوالأمن

الأمبحنانتمتعواالذينالأطفالسويةفيمستقبلهمفيلايكونون،الأم

وعطغها")1(

الصحةرجالينصح،،،والحنانوالعطفالحبدافعالطفليشبعولكي

لذلك.(2)"صدرهاالىحملهومنأمهثديمنالطفليحرمبألاالنفسية

الىالدافعلاشاعكاملينْتأكيداَعامنالرضاعةبإتمامالكريمالقرآنيوصينا

تعالى:لقوله.الرضيعللهملوالحنانالحب

نأعاملينفطوفصالهوهنعلىوهناًأمهحملتهبوالديهالانسانووصينا!

المصير(اليولوالديكلىاضكر

(14:لقمانا

اللةرسولالىجاءرجلاَأنفيحكى،المرأةمكمانة.الاملاميعظملذلك

من؟غ:قال،أمك:قال؟صحابتيبحسنالناسأحقمن:فقالاعل!

.(3)دوبأ:قال!منثم:قال،أمك:قال؟منثم:قال،أمك:قال

جد!هووماوأطفالهاالأمبينالعاطفيةالعلاقةقوةمقدارلنايؤكدهذا

الحنوفيالاسرافان،،خاصةاشارةمنايتطلبالحنونيفإ!الاأنبالذكل

الأمروقعفي-ذلكو!ؤدي.ينبغيممااهم!بأبيهأوبأمهالهملالثصاقمعناه

.("1"نفسهعلولاعتمادهالنفيلفطامهؤسويفالطغللشخصية)نكارالى

الممريةة!لامبهة:القاهز،المدرميوالعملالنفيةالصحة:مغاروسصمؤليلمحرر(1)

.28ص،1974انيخةالطبعة

.29عى،1979المعارفدار:الفاهز،الحبوقطورالطنلرعاكة:خري!دمحور(2)

عليه.تنق(3)

.31عى(صاكقصجع،المصر!والعملانفسةالصحة:مخاووسعموئل.د(،،
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َإ!عحمفإنةوبالتالىاطسئواجةتحملاعليهيصعبالفردهذامثلأنضكفلا

.الحياةواقعمعيصطدمما

بالحبالهملعلىفلايغدقوالتوسطالاعتدالوجبذلكوعلى

فخر،مماينبغير!كأمنهالطفللايحرمكا،مماينبغيأككروالعطف

اعل!.الرسولبدعواأوس!هاكاكانالأمور

:الاثماءإلىالدافع-2

جاعةالىوينتميأمؤالىينتميبأنهالفرديضعرأنالهامةالدوافعمن

ْ،معينوطنالىوينتمي،معينةمهنيةجماعةإلىوينتميالأصدقاء،من

الجماعةتعتزكا،الجماعاتلهذهبإنتمائهيعتزوأن،معينةقوميةالىوينتمي

إليها.بانتمالًه

واثوالنفيللنموالأساسيةالدوافعمنيعتبرهذاالانتماءودافع

نأ00،الاالطفلحياةمنالأولىالسنواتفيوخاصة،السليمالسويالاجتماعى

الأبناءتدفعالسلوكمنأنماطإلىالأسؤنيالآباءبعضيلجأالأحيانبعضفي

نبذهمأومطالبهماهمالق!رطعنسواءفيهممرغوبغيربأنهمالشعورإلى

إنتمائهءبعاالفردأوالهملشعروإذا.كرخَالاعلالأخوةبعضتفضيلأو

بطيعتهاجتماعيالانسانلأن،والحزنوالضيقالقلقلاعتراهالجماعةأوللأسرة

قدالذيالعصبيالانهياريفسرهاوهذا.الجماعةمعيعيشأنويفضل

إلىالانتماءبعدملصمعورهمبالخارجا+-آلدراسيهأعضاءبعضلهيتعرض

وإحساسهمجهةمنالدراصةبقصدإليهاْأشقلوا-التيالجديدةالمجتمعات

.أخرىجهةمنللوطنبالحنينالشديد

تعالى:لقولهمصداقأ،الانتماءإلىالدافعهذالنا"يؤكدوالاسلام

المنكرعنوينهونبالمعروفيأمرونبعضأولياءبعضهموالمؤمناتوالمؤمنون!
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اللَةإناللةسيرحمهمأولئكورسولهاللّهويطيعونالركاةو!وكونالصلوةويقيمون

حكيم(عزنر

(7؟:التودة)

:تالأنهآ!لعالرسولوعن

إذاالجسد،كمثلوتعاطفهمؤلراحهمتوادهمفيالمؤمنين،،مثل

التشبيههذا.(1)"والخمىبالسهرالجسدسائرلهتداعىعضومنهاضتكى

وسرعةالحساسيةوضدة،المسلملأخيهالمسلمإنتماءقوةلناص!ورالبليغ

ترابطمنانحتلفةالجسمأجهزةبينكايحدثالمؤمنينبينالاصتجابة

.وتعاون

:قالأنه!اوعنه

ويحوطهضيعتهعليهيكف،المؤمنأخووالمؤمن،المؤمنمرآةالمؤمن،،

.(2""ورالُهمن

تجعلالاسلامأسؤإلىالانتماءأنكيفا!لعالرسوللنايوضحوهكذا

عتيدفعكاوسلامتهالمؤمنأخيهأمنعنكاملةامج!ئوليةمسئولاالمؤمن

.الانتماءإلىالدايخ!اليهيهدفماجوهرهووهذا،الغيبة

المسئولية:تحملإلىالدالْع-3ْ

وعلى.المسئواقيوتحملالاستقلالالىالأولىسنواتهمنذالطفليميل

وحتىأبنائهملدىالحاجةتلكبإشباعالاهتمامالتربيةعلىوالقائمينالوالدين

شخصياتبناءشأنهمنوهذا.الصغرمنذالمستقلةالذاتيةشخصياتهمتنمو

تلكليؤكدجاءوالاسلام.المجتمعنيكاملةا"تالمسئواتحملهاني)يجابية

وملم.البخارىرواه(1)

.داوأبوللاه(2)
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طاقاتهفوقأحدأيكلفلاالىوتعاسبحانهاللةوأنخاصة،الفرديةالمسئولية

منقدتعماكاملةمسئوليةمسئواسةنفسكلفإنلذلك،لهمنحهاالتي

تعالى:لقولهمصداقاًثرمناقترفتوماخير

(..اكعسبتماوعليهاكسبتمالهاوسعهاالانفساَاللةيكلفلا!

(286:البقرة)

:ا!تالالرسولوعن

بهذا.1(1)"أئيشاللةمنعنكلاأغنيمحمد،بنت،،يافاطمة

الرسول!رر،فاطمةكبدهلفلذة،إليهالمقربينلأقربالمحمديالتحذ!

العقيدةأسسمنوأساسأ،الاسلاميةالمباديأهممنمبدأاعلطالكريم

تعالى:لقولهمصداقاَشيئاً،أحدعنأحديغنيلا،الالهية

لئة(يومئذوالأمرشيئاَلنفسنفستملكلايوم!

(19:الانفطار)

ضول:آ!لعالكريموالرسول

علىبيتهفيراعوالرجل،راعالأمير،رعيتهعنمسئولكلكمراعكلكم،،

مسئولكلكم،راعفكلكم،وولدهزوجهابيتعلىراعيةوالمرأة،بيتهأهل

.(2"إرعيتهعن

الاعلىداق)الوالشخصيةالعقيدةالاعلىذلكبعدفلامسؤل

اذنفردفكل.واستثناء،محسوليةولا،محاباهلاحيث،الفردىالسلوك

.الفرديوسلوكهوعقيدتهذاتيتهعنمئول

.911عى،انثانيةالطبعة،عكاظدار،القرآن!الأثال:الريفينمحمي(1،

على.تفق(2)

let
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الاجتماعي:العصد!إلىالدالع-4

التقد!منضئعلىالحصولالىالأولىطفولتهسنواتمنذالطفل!سعى

للتقد!ميلهنردادالطفليكبروعندما.المنزلنيحولههمممنوالاهقام

منوالكثرالكثرتلوتجدهومدرسيهأقرانهمنالمدرسةفي".لهممن

نيأوالدراسةمجالاتنيويجتهديعملفنجده.التقد!بهذاليحظىالجهد

التقدولوراءسعيأالثقافيةأوالاجتماعيةالأنشطةأوالرياصةالأنشطة

نأالىالفرديميلحيثالراشدفىلدىأ!اًالدافعهذانجد!.اِلاجتماعي

صورةفيأوالماليةالمكافاَتصورةفيماديةإثابةأجادهعملعليثاب

المجتبع.يقرهاالتيالتقدىشهاداتطريقعنمعنوية

لوجهخالصاًظيباَا!اصعملاَيعملمقتقدنر*كلحقضدروالاسلام

تعالى:لقولهمصداقاً،اللّه

عملاَ(أحسنمنأجرنضيعلا)نا....!

(30:الكهف)

أعلىإلىفطعهبعالمليسالذيالمؤمنفوقالعالمالمؤمناللةضدركا

قائل:منعزلقولهالدرجات

خبير(تعملونبماواللةدرجاتالعلمأتواوالذينمنكمآمنواالذفىاللةوفع!

(11:المجادلة)

متبعأبآ!اتهمؤمناَكانهمن،القيافةيوموتقد!هحكمهفييساويلاواللة

لقولهورسلهبكتبهومكذبأاللةطاعةعنخارجاَفاسقاَكانبمن،لرسله

تعالى:

(!تونلافاسقأكانكمنمؤمنأكانأفمن!

for

(81:السجدة)
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وجل:عزولقوله

كالمجرمين(المسلمينأفنجعل!

(3ء:)القلم

تعالى:قولهفطالانسانيللسلوكوالتقييمالتقدقيمةوتصل

ىه(شرأذرةمثقاليعملومن*رهخ!إَذرةمثقاليعملفمن!

(A:7:)الزلزان

الأمن:إلىالدافع-5

علىالمظاهرتلكأهمهووالخوف،عدةمظاهرفيالدافعهذاويظهر

تعالى:لقولهمصداقأ،الاطلاق

(خوفمنوآمنهم4جومنأطعمهمالذيءالبيتهذاربفليعبدوا!

(3:4:قريش)

منوالعنايةوالرعايةالأمنالىبحاجتهيشعروهونشأتهمنذالصغيروالطفل

هذاويستمر..والأقاربوالأخواتالأخوةمنحولهمنوكلبل،والديهقبل

علىيطمئنأنوريدالمجهولىث!خيدائمأفالانسان.الراشدينمعالدافع

اتنالكريمالرسولقولالدافعهذاأهميةيؤكدومما،وغدهيومه

لهحيزتفكأنمايومهقوتعنده،بدنهني!افأسربهفيأمنأأصبحمن،،

(؟)"افيرهاسضنياالد

اللةبذكرإلاوتستأنصىوتطمئنالقلوبتسكنلنالأمرواقعفيولكن

تعالى:لقولهمصداقأؤلوحيدهتعالى

!القلوبتطمئناللةبأيهرألااللَةبذكرقلو!موتطمئنآمنواالذين!

(28:الرعد)

ماجه.وابنالرمذيرواه(1)

for
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يدفيهووإنمامخلوقيدفيليسفهو،بهالعبادلاغ!ئناوالرزقعنأما

وجل:عزلقولهانحلوقاتبأرزاقالمتكفلوتعالىصبحانهالخالق

المتين(القوةذوالرزاقهواللةإن!

(58:الزاريات)

فيمظاهرهبمختلفالدافعهذااشباعاعل!الكريمالرسولويلخص

بقوله:مانعةجامعةكلمات

وإذااللّه!أفسأسألتفإذا،تجاهكتجدهاللةاحفظ،يحفظكاللّهاحفظ،،

لنب!ئئينفعوكأنعلىاجتمعتلوالأمة،1أواعلنم،باللّهفاستعناستعنت

لنب!ثئيضروكأنعلىاجتمعتولو،لكاللةكتبهقدب!ثئإلاينفعوك

(2)"الصحفوجفتالأقلامرُفعت،عليكاللةكتبهقدبثىإلايضروك

.والاطمشًانوالأمانالأمننعموهذا

:الاستطلاعوحبالمعرفةإلىالدافع-6

ويتفحصها،بيديهأثياءعلىيقبضأنيحاولطفلنلاحظمامحم!%

.للاستطلاعوحبأللمعرفةطلبأبعينيهفيتتبعهاأثياءإلىيتطلعنراهماًإ!عحم

لقوله،ونعقلونبصرنسمعبهاالتيالحواسلناخلقوتعاكسبحانهواللة

تعالى:

والأبصارالسمعلكموجعلشيئأتعلمونلاأمهاتكمبطونمنأخرجكمواللّه!

(تشكرونلعلكموالأفئدة

7:النحل) A)

وحصبالمعرفةالىالدافعالطفليضبعالحواستلكخلالفمن

اصتعداداتهتنموثمومن،الخارجيالعالمعلىالطغلفيتعرف،الاستطلاع

.الرمذيروا.(1)

154http://www.al-maktabeh.com



العقلية.وقدراته

طريق:عنالحاجةهذه)شباعللهملويمكن

جانبهمنالهمليذلهالذيالنشاطوهو:(ال!افيافشاط)اللعب-1

أنالأفضلمنكانن)و.فيهايعي!قالتيالبيئةعل!عرفلكي

استفادةاكبريحققلماموجهاًنشاطاَالذاقىالنشاطهذاكون

للهمل.

وحبللمعرفةطلبأالهملاليهيلجأماأهممنوهي:الأسئ!ة-2

بقصدالأسثلةمنالعديدمايطرحَإ!محمفنجده.الاستطلاع

منيقفانقدالوالدفىأنغير.!يشهالذيالعالماستكشاف

علهاالاجابةأوأصئلتهكإهمال،صحيحغيرموقفاَالهملتساؤلات

قدوأحياناَ.بالاحباطالهملشعورعنهينتجقدمماوحدةبجفاف

يملأقدممامضللةخاطئةمزيفةإجاباتالاسئلةعنالآباءيجيب

منالحقيقةالهمل!كتضفوقد،والاضطراببالقلقالهملحياة

"الأهميةمنفإنهلذلك.بهمالثقةيفقدهمماوالديهغيرأخرىمصادر

عنبالاجابةالتربيةعلىالقائمونوكذلكالوالدانيهغأنالكبرى

ادراكهم.ومستوياتيتناسببماالأطفلتساؤلات

اللافعوولهةالمكسبةالدوافع

معوتفاعلهالفرد)حتكاكنتيجةسابقأأثرناكاالمكتسبةالدوافعتنشأ

فتتكونخاصاَتنظيماًو!ظمهاالفطريةدوافعهمنفيعدل.!عيشهاالتالبيئة

وبينبهنهصر!يحدثئذوعندبالبيئةالانان!طدموقد.الشعووةالدوافع

بذلكفتصبحاللاشعورفيالفطر!ةدوافعهكبتالىأحياناَ!طر؟قدمماالبيئة

Ion
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بطرضةالانسانسلوكفياللاشعورلآالدوافعهذهؤلولر.شعوركة)1(لادوافع

منفكم،لسلوكهالمحركةللدوافعواعيغرالأحيانأغلبفيفيكون،خفية

متكبرمنوآ"بخلهالىنطنلابخيلمنوف!،بأنانيتهثعرلاأناني

التالي:النحوعلشعورياللاالدافعدعرفلذلك،غروؤ!دركلا

مصرري)2(اللاالداليف!ل

أثناءوطبيعتهبوجوةالفرد!عرلاالذيهوعامبوجهاللاضعوريالدافع

واضحأهدفهكونلاصلوكالىالفردكدفعالذيالدافعهوأو.بالسلوكقيامه

الفر.ذهنني

:الاممعوريا!بومظاهر

عندوجود-ها!تقدلاأنهبمعنى،!ة)نسانيةظاهرةاللاشعوو!ةالظاهرة

الجنسعلىوقاصؤانسانيةظاهرةفهيالانسانسوىآخرحيكاثنأي

فحسب.البشرى

الهايلجأقدالتياللاشعو!ةالدفاعيةالحيلبعضنتناولطِهلوفيما

!عيشها.التيالبيثةمعص!إعهفيوهونفسهعندفاعاالانسان

ث!عولآاللااهمل

ous،ص!8 Mchهىءه!ه

ا!يوميةحياتهفيتقابلهالتيالمثكلاتم!إجهةعنأحياناَالفردهجزقد

صهة.وغرمختلفةأماليبإتخاذالىذلكولفعهقدمما.واقتدارضجاعةفي

.814ص(سالقمرجع)الترلويابنىعلم:4عازكيأحمدمحور(1)

.0،1ص(سايقمرجع)النذ!علمأص!:اجحعزتأحمد.محور(2)
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حدةمنالتخفيفبقصد!شهاالتيبيئتهمعأونفسهمعصواءالتكيفمن

المتعددةالأساليبهذه.المثبكلات.تلكمواجهةفيفشلهعنالناتجالتؤلر

تشوءمننوعأفهانيتشتركأنهاالاتنوعهارغم،الفردالهالهجأقدالتي

(1)"الدفاعيةبالحيل"أحياناًعلهاعللقلذلك،الحقيقة

:للانسانالدلاعةاطيلأهية

الفردقلقيثيرمافأعر.نفسهفيبثقتهالاحتفاظعلالفردتساعد-1

الدونيه.أوبالنقصشعورهأونفسهنيللثقةفقدانه

!انيهالذيوالاضطرابوالقلقالتؤلرحدةتخفيضعلىالفردتساعد-2

به.ألمالذيالفثلأوالاحباطجراءمن

الواقعةالضغوطمنوالتخفيفنفسهعنبالتنفيستسمحكاأنها-3

دوافعهلبعضالاثباعأشكالمنمثمكلاتلهتتيحأنهاكا،عليه

المحيطة.

اللاشعوو!ة:الحيلهذهلبعضنستعرضلهطوفيما

لاه!:onكا!للهonلتبرسرا-1

تهدوقدتعليلاتتقديمالفردمنهايقصد،شعوو!ةلادفاعيةعمليةهي

َإ!عكف.الحقبقيةالأسبابهيالأمرواقعفيليستولبههامنطقيةللعقل

رغباتعنأساسهافيتعبروالتي،مناالصادرةالأموربعضتونحاولما

ؤالمرغوبالمعقوَلالحدعنتصرفاتهفطيخرجعندماالفردفإنلهذا.مكبؤلة

مقبولصلوكهأن-.وللناسلنفسهديينحتىالحيلةهذهالىيلجأفإنهإجتماعياً

معقولةالآخرفىونظر،نظرهكانيتبدوحتىسلوكهتبروبمعنى،عليهغبارلا

اولفجى،مبهة:الفاهز،التكيفسيكلوجيةفيدراساتالنفيةالصحة:فهميمصطفى.د(1)

.218ص
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كفئغيرالمعلمبأنيتعذرالذيدراسيأالمتخلفالتلميذذلكمثال

للمقرراتمطابقةغركانتالامتحاناتبأنأوالدراسيةالمناهجبصعولةأو

فشله.تبعةا!لعيعلقالتيالأصبابمنذلكغرالىالدراسية

لاشعول!دةعمليةالتبروأنأساسعلالكذْبعنالتبرويختلف

الحقيقةوجهالفردبهايشوهاراد!ةشعوويةتزييفعمليةالكذببينما)راديةلا

ضعل.بماتامعلمعلوهو

عدمتبررمزيفةأسباباَامم!للرم!ولالأعرابمنانحلفونبررهكذا

الأعينخائنةيعلموتعالىصبحالهاللةولكن،الحد!يةعاممعهخروجهم

حقهم:فيتعالىاللّهقاللذلك،الصدور!يوما

يقولونلنافاستغفروأهلوناأموالناضغلتناالأعرابمنانحلفونلكسيقول!

ضواَبكمأراد)نشيئاَاللةمنلكميملكفمنقلقلوكمفطليسمابألستهم

خب!إَ(تعملونبمااللّهكانبلنفعأبكمأرادأو

(10:)الفتح

Projcionطاق!مالا-2

الممقؤلة،بصفاتهغه!االفرد!ميشعوويةلادفاعيةعقليةحيلةهي

اليه.محببةغيرصفاتمننفسهداخلنيبماالآخرفى!ففنجده

كريم،غيرخلقأوممقؤدةصفةأومذمومةخلةانسانلكلأنشكولا

مننفسهمانيفينسب،الاصبقاطالىفيلجأبذلكالاعتراف"هيض!الو

يصفالبخيلنجدماَإ!عكف.الناسمنغوالىاجتماعياَمقبولةغيرصفات

بالأنانية،معهميتعاملمنسلوكيصفوالأنافى،بالبخلالآخر!سلوك

المكروهةالصفاتمنذلكغرالى،بالرياءالناسسلوك!فوالمنافق

الصفاتتلكمننفسهليرجبالاَخرسننالصاقهاالىفيعمدللفردبالنسبة

العر!طللمثلمصداقأالجاهليةفيالعربعرفهاعمليةوالاسقاط.المزمومة

.(oوانسلتبدائهامتني>>:القائل
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ىفضهبل،السلوكمناللونهذاالأحوالكلتبحاليقبللاوالاسلام

!أمرناوتعالىسبحانهواللة،الحسنالطيبالقولالا!بلفلا.و!دحضه

من.قاثل:عزقولهفيبذلك

(...حسناَلدناسوقولوا...!

(83:البقز)

لقولهباللسانالآخرفىو)كذاءالقولفيالفدقيحبلااللة!أن

تعالى:

ظلم(منالاالقولمنبالسوالجهراللةيحبلا!

(188:النساء)

وتومهايحاسبهاوأننفسهقاومأنبهوأولىللأنسانأحقفإنوبالتالي

-الاسقاطيالأسلوبهذامثلالىلهجأأنمنبدلأ

:Identificationالقمعى-3

كاملاَ)دماجأشخصيتهادماجالىث!عورةلاولطرتةأحيانأالفريميلقد

و!جبيحبمنشخصيةلنفسهالفردفتحلوبذلك،آخرفردشخصيةفي

الاسقاطفيدنسبالفردكانفإذاالاسقاطعكسبذلكوالتقمص

لنفسهتحخذالتقمعىعمليةفيفإقالناسمنغوالىأمببةثفرصفلإة

الفرقنوهحأنينا.ويجدر.الحصالحيدمنغرعندمإيجدبعض

الفربها!أقيشعوريةلاعمليةفالتقمعىليالتقليد.التقمصبينالجوهري

الوعي"كاملعنالانسانبهايتوممجعةث!عوعمليةالتقليديينما،)رادياَلا

.راكوالإ

ولدفا.السليمةالسويةالشخصيةبناءفيوالقدؤالمثلأهمبةفيولاضك

،!الةرسولبسيديالاخيداءفيالحسنةوالقدزالأعلاثللةوالحمد

ا*9
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تعالى:لقولهمصداقأ

رخَالاواليوماللةىجواكانلمنحسنةأسوةاللَةرسولفطلكمكانلقد!

(ًإ!عحماللةوكر

12:الأحزاب)

Substitutionاللابدا-4

الاعلاء.Comencationؤلعو!ض،Sublimation)علاء(1)نوعانالاب!ال

بعاداتهالمجتمعء!قرهابوسائلالمجتمع!بلهالاالتيالدوافععنالتعبرهو

الاسلاميابحمعانالافطريأولمكاكدافعالجنسيفالدافع.وتقاليدهوقيمه

:!ممالرسول!ولالصددهذاوفي،الزواجطر!عنالاإشباعهمبللا

لهفالصومبالصومفعليه!ستطعلمفمنبالباعةعليكمالشبابمعضريا،،

(2)"وجاء

يستطعلممنلكلالصومق!رطعنالجنسيللدافعاعلاءهذاوفي

الباعة.

والصفة.أخرىصفةتغطيةبقصدمابصفةالظهور"فهوالتعويضأما

المستترةالصفةوأما.الشخصعندَمقبولةطيبةصفةالعادةفيهيالظاهرة

عنبعيداَآخرميدانفيالنجاحالفردمحاولةبمعنى،3"8مقبولةغرصفةفإنها

الدرامي،التفوقفيمثلأ!فشلالذينجالمحالبفيهفشلأنسبقالذيالمجال

الاجتماعية،أوالثقافيةأوالر!اضيةالأنشطةفيبالتفوقهذافشله!وضقد

ومن.الفصلداخلتحقيقهكستطيع-مالمالفصلخارجالتقد!منليحقق

"228صالاثقالمرجع(1"

الجماعة.روا.(2)

.138عى(طبقمرجع)النفسيةالصحةأص:القوعيالزكعدمحور(3،
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فيهف!ثلالذيللميدانمخالفمجالفيتمقدهناالتعويضأنالواصح

سابقا.

وجل:عزاللَةقولني،ضووو!ةنفسيةكظاهرةالتعويضو!مثلهذا

كناقالواكنتمفيمقالواأنفسهمظالميالملائكةتوفاهمالذنن)!

مأواهمفأولئكيخهاقهاجرواواسعةاللةأرضتكنألمقالواالأرضفيمستضعفين

مص!إَ(وساءتجهنم

(97:النساء)

حالتتوفاهموالذفىالأرضفيالمستضعفينأولثكالملائكةتولخحيث

،الايماندارالىالهجرةؤلركالثركدارفيبالاقامةأنفسهمظالميكونهم

حيثالايماندارالىقهاجرواواسعةاللةأرضأليستالملاثكةلهمقائلة

أ!مأالتعويض!مثلكا.اللّهدقشعاثراقامةفيالنجاحعلفيهاتقدرون

:قالأنهعنهاللةرضيهرىةأدعن،اعل!الرصولقولفي

العلىبالدرجاتالأموالمنالدثورأهلذهب:فقالوا!النبىاليالفقراءجاء،،

منفضلولهم،موَصنكاو!ومون،نصليكادصلون(المعموالنعم

بأمرأحدثكمألا:قال.و!صدقونويجاهدون،و!تمرونبهايحجونأموال

منخ!إَكنخم،بعايمأحد!دككمولم،سبقكممنأدكتمبهأخذتمان

لك.فلخوتكبرونوتحمدونتسبجو:مثلهعملالامنظهرانيهبينأنقم
آرا"وثلاثينثلاثاَصلاة

Regression:(النكوس)النكبرص

ةلك!ثمب:الفرداصطدمفإذا،الماضيالىالرجوعبالنكوصويقصد

سلوكأسلوبإلىع!ف،واتزانهلمطمثنانهيفقدقدفإنه،حلهاعليهصعب

أحياناَويلاحظ.الطمأنينةعلىبذلكليحصلطفولتهنيعليهاعتادقدكانأولى

.ابخارىلماه(1)
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قدفإنهمحلهاعليميصعبمشكلاتتواجههمعندماالكباربعضأن

.الصغإركالأطفالبالبكاءيواجهونها

أحيانأيعودفإنه،الأسؤفيجديدوليدمنبالغوالهملشعرإذاكذلك

إلىىأخرمرةيعودكأن،الأولمطالسلوكمنبألوانفيقومالوراءإلىالرجوعالى

غيرإلى،والتبرزالتبولفينفسهضبطعلىالقدرةعدمأو،الحبومرحلة

أبناءلدىالنكوصمنالنوعهذاظهروقد.الأولمطالسلوكألوانمنذلك

وعدملأبناثهاالأمرعايةضرورةذلكيستوجبمما.يعملناللاقيالأمهات

فييوكرسوفالابتعادهذاأنطالما،الامكانبقدرطويلةلفتراتعهمالابتعاد

أطفالهم.سلوكياتسويةعدم

قولهمنالوراءالىوتقهقرتراجعأنهعلىالنكوصمفهوملناويتضحهذا

تعالمط:

جاروإفيالناسمناليوملكمغالبلاوقالأعمالهمالشيطانلهمزفىذ)و!

أرى)فىمنكمبرىافيوقال.عقبيهعلىنكصالفانتراءتفلمالكم

(العقابشديدواللةاللةأخافإنيترونلاما
(48:الأنفال)

الىوعاد،الفرضانتلاقىحينماالأدباروولىالشيطانتراجعهكذا

عزبقوله،النكوصمعنىوتعالىسبحانهاللةلنا!وضحكاالحقيرحجمه

وجل:

(يعقلونأفلاالحلقنيننكصهنعمرهومن!

86:!ى)

فيصنيرالحلقفيمنتكساَأطوارفينقلبهعمرهفيلهنطلفمنأي

كالطفل.
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Transfer:العدواننقل of Aggression

كستطعلاذلكومع،يعافيماالشد!دالاحباطمنأحياناًالفرديعافىقد

مصدريكونكأن.منطقيةهو!اهالأسبابالأحباطمصدرالىعدوانهتوجيه

وهنا.العملفيرئيسهلأنهأو،مواجهتهالفرديخشىمهمشخعىالاحباط

ومن.الاحباطلهسببالذيغيرآخرشخصاوثئالىعدوانهالفرديوجه

غضهاكلخعوجه،الثمنغالمطشيئأتكسرالتيمثلاَالأمالعدواننقلأمثلة

بكلامهبأنهفننهمهالثمبنالشئهذاكسروفتبكلمهاكانالذ-يطفلهاالى

مننجدلاَ،تضجيعيةعلاوةحرمالذيالموظفوكذلك.حدثماحدثلها

آخرينأفرادالىعدوانهيوجهنجده،فيهالضعفنقاطليقومنفسهيواجهأن

مشكلته.بموضوععلاقةلهمليس

!فضلذلك.النفسعنللدفاعملتوياَأملولاَهذاالعدواننقلويعتبر

يحبلاوتعالىسبحانهواللةالعدواننقلفيالملتويبول!مألاذلكالاسلا

وجل:عزلقولهالمعتدين

المعتدسن(يحبلااللّهإنتعتدواولا...!

(190:)البقرة

عدوانرأما.بالعدوانوبدأظلممنيحبلاوتعالىسبحانهاللةأنأي

اللة،عندوأفضللكمخيرفهوالقصاصؤلركتمعفوتم)ذاولكن،حمباٍفهو

تعالى:لقولهمصداقا

للصابرق(خرلهوصبرتمولئنبهعوقبتممابمثلفعاقبواعاقبتموان!

(126:النحل)

:(1)الدواليوكوجطالاسلام

المكتسبةأمالفطريةسواءالدوافع!ركلمالامملامأنتقدمممالنا!ضح

.151-150عى(ساثقمرجع)العامالنذ!علم!!يرث:الحاجعلمحمدفائزمحور(1)
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التدينهيكربمةعاطفةلواءتحتجمعهابل،أوضبطخهذيببدون

المؤمنللعبدالاسلامأعدفقد.وتعالىسبحانهاللَةلطاعةوالحضوعوالحشوع

ترضيالتيالسو!ة.ال!ثرعيةبالطرقو)شباعهالدوافعهتهذليهجزاء%!بكؤلوابأأجراَ

هذبهافقدالموروثةالأوليةالفطريةالدوافعأنحتى.الكريمورسولهتعالىاللة

دافعمنأقوىهناكفليس.لاشباعهاالصحيحالمنهجلهاوثرعمال!مالا

الحلالطرلمقعنالدافعهذا)شباعالاسلامثرعفقدذلكومعالجوع

لفولهاليدعملمنوالك!سبالعملعلالاسلامحثفقدثمومن،الحراملا

تعالى:

!كروفي(أفلاأ!ديهمعملتهوماثمرهمنليأكلوا!

(35:يس)

:قالامم!الرسولوعن

(؟)"يدهمنالرجلكسب،بس!كلاأثرفان،،

المؤمنمنبالزواجفأوعىالجنسيأ!اَ!الدافعالاسلامكاهذب

تعالى:لقولهالمصبهةأوالمضركمنوليسالمؤمنةأو

أعجبتكمولومش!بهةمنخيرمؤمنةولأمةيؤمنحتىالمثكاتتنكحواولا!

أولئكأعجبكمولوم!ثركمنضرمؤمنولعبد!ؤمنواحتىنيهب!شملاتنكحواولا

لعلهمللناسآ!اتهوليننبإذنهوالمغفرةالجنةإلى!دعواواللةالنارالى!دعون

(يتذكرون

(221:البقرة)

بالدافعللاعلاءكوسيلةالصومالاولملهمنالباعة!ستطعلمومن

الجني.

أحمد.1،0(روا
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فرديةمنالدوافعتعدلنيالتربويأسلولهلهاعل!الرسولكانوكذلك

م!إقةعل!الرسولوجدفقد.تعالىاللةلوجهخالصةساميةدوافعالىدنياوية

يصلسوفمالهوبينالدافعهذاعندهفاستغلويحبهالماليهوىمالكابن

ومضت.كسرىسواريسيلشبأنهووعده،وغنىومجدعزمنالاسلاماليه

اعل!،اللةرسولنبوءةلهليحققم!إقةالحطاببنعمرونادىالسنوات

المالخالقوتعالىسبحانهاللةحبالىللمالصاقةحبوتحولتعدلوهكذا

.العبادأ!دينيومصرفه

ثمومنحالهليستقيمالانساندوافعتهذيبعلىالاسلاميعملهكذا

.بأمرهالمجتمعحاليستقج

165

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


http://www.al-maktabeh.com



السادلم!الفصل

والعواطفالانفعالات

لاتلانفعاا:أولإً

اللّهفأنزلالجاهليةحميةالحميةتلوس!فيكفرواالذئلج،ذإ!

أحقوكان!!العقوىكلمةوألزمهمالمؤمنينوعلىوم!ولهعلسكنته

عليماَ(يثئبكلالثهوكانوأهلهاثها

62:الفتح)

.مقدمة.

.الانفعالتعريف.

.للانفعالالمصاحبةالشررات.

.الانفعالاتثعلمطرق.

.الانفعالاتلبعضأمثلة.

الفضب.إنفعاله.

.الخوفإنفمال.

الحسد.إنفعال.
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لاتلانفعاا

مقدمة:

لِمَالملاحظيخطئهأنالمحالمن،الخارجيالسلوكمنضربالانفعال

اللغوية.والتعب!إتوالحركاتالوجهملاعفيتإ!غتمنالانفعالعنينجم

والاتزانالهدوءمنحالةيعقبلأنهملاحطهتسهلبارزةحالةفالانفعال

.هادىوالتفكيرعاديةوالحركاتمنسجمةالوجهملاعفيهوتكون،والسكون

بينقائمأكانالذيوالتكيفالتوافقعلىواضحدليلالانفعالأن!نيهذا

مثلوانفعالات.للفردالتوافقميزانيخلالذيالانفعالحدوثقبلوبيئتهالفرد

وإن،بخ!إتنامرتإنفعالاتكلهاالفرحأوالحزنأوالحوفأوالغضب

للاَخرفى.حدوثهاعندأوضحتكونملاحظاتهاكان

:الانفعاللروركف

ذلكوعلى(1)"وجسماَنفساَكلهالفرديثمملمفاجنتغرالانفعال،،

يودركاالخارجيسلوكهفيفيودر،ككلالانسانني!وكرالانفعالفإن

وجدانيةالةكحفالانفعالذلكوعلى.الداخليةالفسيولوجيةتكويناتهفيأيضاً

:(2)ثلاثبسماتتتسم

تضثىبارزةحشويةفسيولوجيةباضطراباتمصحوبةقويةحالةفهو-1

.YAYعى(طبقمرجع)النفىعلمالالمدخل:ى!رمالحيعدالذعبدكور(1)

15ض(مابقمرجع،النضىعلمأصول:اجحعزتأحمدمحور(2) r.
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الغديوالجهازالعضليوالجهازوالهضمالدمويةوالدورةالتنفسأجهزة

الهرموفط.

لهلاتتيحبصورةأي،مفاجئةبصورةالفردعلىتبدوحالةوهو-2

وتكيفه.بتوازنهالاحتفاظعلىالفرصة

طويلآ.وقتاًتبقىفلاطارئةعابرةأزمةصورةتتخذكا-3

:للانفعالالمصاحبةاليح!إت

oil-لالفسيولوجيةتإ!جلا!

Dollardدولار)((أجراهبحثذثاالمجالهذافطبكوثعدةأجريت

أئناءالجنودبينللخوفالمصاحبةالمظاهرلدراسةالثانيةالعالميةالحربني

ل!ينكاالجنودعلىبدتالتيالأعراضبعضيوضحالتالمطوالجدول.القتال

:الأعراضهذهمنبكللتكرارالمئويةالنسبةأيضاَ

(1)جدول

الأعرافى

النبضوسرعةالقلبخفقان

بالتوترالشعور

بالهبوطالشعور

والحلقالفمجفاف

القشعر!ة

اليدراحةعرق

المئويةالنشة

69

45

44

rr

25

22

.101-010ص(صابقمرجع)النفىعلممبادح:حمزةمخارمحورا(1)
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تصرأاكتىانحتلفةالتغيراتبدراسةالنفسعلماءمنمجموعةقامكا

:"2)ةجااتااالتغ!إتحدوثفلاحظواالشديدالانفعالحالاتفيالانسانعلى

:الكهربادللتوصيلالجلدإستجابة-1

منيقللبما،للعرقجسمهإفرازنردادالانسانينفعلعندما

ويمكن.الكهرلمطالتيارقوةتزدادوبالتاليالكهرلمطللتيارالجلدمقاومة

التيارتوةيقيسجهازوهو،الجلفانومترباستخدامذلكمعرفة

الكهربائط.

:الدمضنط-2

ضغطفيتغيريحدثشديدةإنفعاليةبحالةالانسانيمرعندما

الوجهإحمرارالمألوفةرومًالاومن.الجسمصطحعلىتوزيعهوفيالدم

.ذلكمنالنقيضعلىويأتي.والازدباكوالخجلالغفبحالاتفي

.الخوفحالاتفيالوجهشحوب

:الدمتركيب-3

ومن.الدمتكوينعلىتطرأتإ!غتوجودالكيميائيةالتحاليلأثبتت

،بالدمالموجودالسكركميةفيتغيرحدوثذلككلالأمئلة

الادريناليةالغدةتفرزهالذىالهرمونوهوالادرينالينكميةتغيروكذلك

الانفعالي.التهيجإحداثفيهامعاملويعتبر

القلب:ض!بات-4

لدرجةلوفاًمأأمرأالانفعاليةالحالاتفيالقلبخفقانأصبحفلقد

.189-187عى،(سابقمرجع)القىعلمفيمطالعات:اللْةعد4صاالرجمنعد(1)
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.للانفعالرمزاَأصبحالقلبأن

:سف!لا-5

!ستغرقهالذيالنسبيالوقتوكذلكوعمقهالتنفسمرعةتعتبر

فاللهاث.الانفعالحالاتفيخاصةمفيدةمؤثراتالزفرمعالشهيق

.العاديللتنفستماماَالمغا!التنفسعلواضحةأمثلةوالتنهد

:(البؤلؤ)العينإنسانإستجابة-6

التقلصالىيميلأنهكا.الغضبحالاتفيالاتساعالىيميل

هادئاَ.الفرد!كونعندما

اللعا!ة:الافرازات-7

الانفعالهةالاستجاباتأثناءالافرازعناللعابيةالغددتتوقف

.الحوفحالاتفييحدثكا،الفمجفافالمطممطيؤمما

الشعر:وتوف-8

مرومجة)نفعاليةبمواقفالفرديمرعندماعادةهذاويحدث

:والأمعاءالمعدة-9

يمريت!لاالشديدةالانفعاليةبالحالاتوالأمعاءالمعدةحركةتتأثر

كا.الاسهالأوالغثيانفيالانفعاليالتهيجيتسببوقد.الفردبها

قدالتيالقرحةعنمسئولةأحياناَتكونقدالانفعاليةالحالاتأن

التؤلر.بالغةظروفيظلفييعملونعندمابعض"الأفرادبهايصاب
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:والارتجافالعضلالتوتر-؟.

.الانفعالمظاهرمنمظهرانوالارتجافالعفمليالتؤدر

السلوكية؟التغيرات-ثانهاَ

قدالتيانحتلفةالأنفعالاتبيناممييزالنفسعلماءيستطحلمالواقعفي

منذلكغرالىوالاهمئزازوالدثةوالغضبالحوفمثلللفردتحدث

لأن.وحدهاالفسيولوجيةالتغ!إتعلىبالاعتمادللانفعالانحتلفةالصور

الانفعاليةالحالاتتلكبينعالبثباتتتميزالفسيولوجيةالتغ!إتتلك

للتمييزكوسيلةالفسيولوجيةْ،التغيرالضالىالاستناد!عبثمومن،انحتلفة

المتعددةالانفعاليةالاستجاباتبين

التعبرنيالبارزةالسلوكيةالمظاهرأهممنالوجهتإ!بعتيكونفقد

نستطيعالوجهتإ!بعتق!رطفعن.الانفعاليةالاستجابخاتمختلفعنالصادق

التعب!إتمنالانفعالهذانوعوكذلك،الفردإنفعالمدىعلىنتعرفأن

للوجهانحتلفة)7(التعب!إتالتالمطالشكلويوضحهذا.الوجهعلىتزسمالتي

انحتلفة.الانفعاليةالاستجاباتأثناء

الوحيدالمظهرهيفقطليستالوجهتإ!بعتأنبالأيهرجدولهوومما

ؤسبيراتهالفردكلامإنبل،الفردبهايمرالتيالانفعاليةالحالةتوضحالتي

الانفعالية.الاستجابةمظاهرمنكذلكتعتبرصوتهتإ!لؤاللفظية

التغإتبجانبللانفعالالمصاحبةالتغ!إتمنثاكجانبوهناك

.الشعوريالجانبوهوألاوالسلوكيةالفع!يولوجية
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الانفعالاتبعضعندالوجهملاع(7)شكل

:للانفعالكميجوال!ثعوويالجانب-3

هذاكميةلك!يفيةتبعاَآخزالى)نفعالبينيختلفالجانبهذا

يحسالذئالشعودهلةالذاتيةبالناحيةالجانبهذايختصكذلك.الانفعال

قلبهفيبحمورعش!.دقغضببحالةيمرالذيفالفرد.الانفعالصاحببها

الفرديحسهاالشعور!ة؟/التيالنواحيمنذلكغرالىعينيهوبروزدمهفيوغليان

.الانفعاليةْالحالةبصددوهو

173.
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السلوكهة:رهإ!ظلابعضفيوألرهالانفعال

الدافع:فيهر!أوالانفعال

الدوأفعِمختلفأنالملاحظفمن.والدافعالانفعالبينرثيقةصلةهناك

ثلاالهمامألىفالدافع،حدةعلدافعلكلمميزةمعينة)نفعالاتتصاحبها

والدافع،الحوفبانفعاليقترنالأمنالىوالدافع،الجوعبانفعال!ترن

به،خاص)نفعالدافعلكليكونهكذا..الضهوةبانفعالضرنالجني

القوةهوالانفعالوكأن..لهأثرلاخامدأالدافعكونالانفعالهذاوبدون

.للانفعالمباثرةكنتيجةالدافعفيتولد،للدافعالمحركة

الضلهة:العملهاتفيوألرهالإنفعال

الوظائفمختلفعلىالضرربالغًإ!ثأتتولرالشد!دةالانفعالات

لهط:فيماذلك!فح،ريك!تلاووالتأيهركالادراكللفردالعقليةوالعمليات

الفرديجعلمماالادراكيشوهالشديدالانفعال:والادراكالانفعال-؟

فيولامنطقياَموضوعيألايكونشديدةإنفعاليةبحالةيمرالذي

كلامهمنيسمعولاخصمهعيوبالاىى،-فلاالآخرقعلىحكمه

اليه.موجهة)هاناتالا

مقطوعةالتلميذنسيانفييحلاءل!دووهذا:وافنمايهرالانفعال-2

تلكمراجعة.المعلماليهعللبعندماحفظهاقدالتيالأناث!يد

الأجولةتأيهرعن!جزونالطلاببعضأنيعرفوكلنا.الفصيدة

يتأيهرونهاأنهموالعجيب،الامتحانرهبةمن)نفعالهبملضدةالصحيحة

.الامتحانمنخروجهمبعد

المنظم،الهاديالتفكيريقتلالشديدفالانفعال:والفكوالانفعال-،3
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الحقائقمنكثيررؤيةعنالفرد!ميالشدلمدالانفعاللأنذلك

الانفعالهذابسببعنهاعينهيغفلولكنه،عينيهأمامالواضحة

الشديد.

النفسهة:بالأمرافىوعلاخهالانفعال

فادحة،ماليةخ!مارةلوقوعةد!دث)نفعاليةبصدمةالفرد!ابقد

الصدماتمنذلكشابهوما،مرموقاجتماعيمركزفقدانأوعزنرموتأو

العصبي،،بالانهيارالفردتصيبقدالتيالأسبابأهممنتعدالتيالانفعالية

مخرجمنلهلابدالفرد!يبالذيافائجالانفعاكلأن.(\""العقليأو

.(نفسية)عضويةغرجسميةأمراضصورةفط!ظهر

بضغطالمصابينمنبهبرعلْعددأنجريتالتيالبحوثدلتوتد

والحسد،والغلالحقدقِيرامهاعنيفةإنفعاليةأزماتمنيعانونأنهمعلى،الدم

.واضطرابتؤلرمنيخففِمالديهممتنفسأأوإمخرجاًيجدوالموأنهم

حالةفيالدفاعأو،الخوفحالةفطالهربلايستطيعالذيكالفرد

الىالأمرآخرفييؤديوالذيللانفعالالمثوالأسبابمنهذه.الغضب

غرالىالمعدةقرحةأوالربوأوالدمضغطكارتفاعالمزمنةالأمراضبعض

بالأمراضتعرفوالتيالمنث!أالنفسيةالجسميةالأمراضمنذلك

السيكوسوماتية.

ئصورةنفسهاعنالظاهرالتعبيربمقانفعالاتنانجكنلمإذاالقولوخلاصة

النفسية..الأعراضصَورةنيظاهريأعنهاالتعبيرأجسامنالتولتمناسبة

:الانفعالاتثعلمطرق

وهي:الانفعاليةالاضتجاباتتعلمطريقهاعنيتمطرقثلاثهناك

.167بى(سابقعرجع)النفىعلمأعول:اجحعزتأحمد-كنور(1)
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9-العقليد:

والأخواتوالأخوةالسلود+وخصوصاًالوالدقتقليدْالىالأطفالمعظميلجأ"

بسرعةالأطفاليتعلمالمحاكاةطرىفعن.بهمالمحيطينالأنرادوكذلك

أحدالأمتعاقبعندمافمثلا.بهمالمحيطينعلىالباديةالانفعاليةالحالات

الهملأنفنلاحظ،منهمقبولأومرغوبغيربسلوكلاتيانهالكبارأبنائها

ونؤالكلماتبنفسويأقىغضبنياليهويثميرأخيهالىينظرالصغير

الانفعالية.الاستجاباتالمحاكاةطر!عنالطفليتعلموبالتالي.الصوت

الضرطي:الافنران-2

SimpleCondiioing(1)البسيطالاشتراطنظريةعلىالطر!قةهذهوتقوم

ظهوراقترانهوالطر!ةهذهوأساسبافلوفايفانالرومجىالعالمبهاقالالتي

الاستجابةاستدعاءقوةبالفعللديهطبيعيآخرمثرمع"محا!د"شرطيمثر

الطبيعي،المثيرمعالمحا!دال!ثرطيالمثيرظهوروبتكرارالطيعيةالانفعالية

الاستجابة.نفساستدعاءفيالطبيعيالمثرصفةالشرطيالمثر!كتسب

منكلقام،الانفعالاتتعلمفيالشرطية"ةق!رطلاهذهولتوضيح

التالية:بالتجربة(2"رر!ار،،و"واطسن،،

يأالهملد!لولم.أبيضاَفأراَأمامهووضعامنضذةعلىطفلاَأجلسافقد

عالياَصوتاًأحدثااللحظةتلكوفي،بمسكهيهمْوأخذالفاْرهذاحيالخوف

بتلكمقرونأالفأرتقديمفيأخذاثم.الصياححدإلىالهمل.تكفيبدرجة

منالاقترابفيتماماَرغبتهعدمالهملأبدىقليلةمراتولعد،العالمكاالصوت

الحيواناتبعضمنيخافبدأالهملهذاأنلوحظبل.أخرىمرةالفأر

396ص(ساكقمرجع،انتوريانفىعلم:صاعزكيأخد.د(1)

(y)عى(سايبنمرجع)العامالنذ!لأكلماعسى:وآخرينفصورطلعت.دIoY.
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علالتعميممنكنوع،والكلابوالقططالأرانبمثلالمنشابهةالأخرى

المشابهة.المث!إت

3-الفهم:

تكفيقدنتائجمنْمعينموقفعلىيترتبماقدوفهممعرفة)ن

يكونقدالكهرلمطالتيارأملاكمنفالخوف.الانفعاليةالاستجابةلاستدعاء

سابقةلخؤالفردتعرضعدمرغملخطورتهاو)دراكالعاقلالفهمعلىبناء

الانفعاليةالاستجاباتبعضالفرديكتسبوهكذا.المجالهذافيمؤلمة

.والمتزلباتللنتائجالعاقلللفهمكنتيجة

حياتنافيبهانمرقدالتيالانفعالاتأنواعبعضنتناولسوفلهطوفيما

اليومية.

النضبانفعالا

هناكولكن،والكبيرالصغير،)نسانكلبهايشعرنفسيةحالةالغضب

والمرأة،الصحيحمنغضباًأمرعفالمريض،،،الأفرادبينواضحةفروتجاَ

والشيخ،الكبيرالرجلمنغضبأأسرعوالصبي،الرجلمنغضبأأسرع

أسرعالقبيحةوالرذائلالصىالحلقوذو،الكهلمنغضبأأسرعالضعيف

عنالتعبيرأساليبأيضأتختلفكا.آا""الفضائلصاحبمنغضبأ

الرجلعنيختلففالطفل،واضحاَاختلافاتآخرالىفردمنالغضب

أنعنفضلاَهذا.الغضبعنالتعبروسيلةحيثمنالمرأةعنويختلف

شدتهافيتختلفكا.آخرالىفردمنتختلفللغضبالمثئالمواقف

بينه.اختلافات

.172عى،الثالثالجزء،،لثرللطباعةالمعرفةدار:لرؤت،الد!علم)حياء:الغزالالامام(1)
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لأنهولكن،الوراثةلقوانينغالباَيخفعفإنهالغضبانفعاللفطريةونظرأ

كالتقاليدالبيئيةالعوامللأثرالوقتنف!فييخضعفإنه،نفسيةصفة

العواملمنذلكوالىالتغذيةونوعالجوحرارةرجةووالمعاملةوالمثلوالعادات

البيئية.

الغزالمط:الامامضولالغضبتعريفوني

،الأخعدةعلىتطلعالتيالموقدةاللةنارمناقتستنارضعلةالغضب،،

.(0)"الفؤادطيفيلمستكنةوأنها

تعالى:يقولالغضبذمبيانوفط

سكيتهاللّهفانزلالجاهليةحميةالحميةقلوس!فيكفرواالذفىجعلإذ!

(....المؤمنينوعلىرسولهعلى

(26:الفتح)

عنالصادرةالحميهمنبهتظاهروابماللكفارذمالكريمةالآيةهذهني

ولاشك.السكينةمنعليماللةأنزلبماالمؤمنينومدح،باطلعنالغضب

ي!قىولا،والدينوالحكمةالعقلعنالانسانيخرجالغضبفيالافراطأن

الذيالغضبإنفعالعليهْ،تصر!وحسنوفكروإدراكبصؤللانسان

!نهما،والتشفىإلىْالانتقامالانسان،فينزعبالسوءالامارةالنفسفطقوةهو

أمامه،الدنيادؤ!سؤوموعظةنصحكلعنعمىلأنهيدركولايسمعلاوعظ

النبيوصدق.الهائجالحيوانمسلكفيسلك،نفسه!اجعأنيستطيعفلا

الغضبذموفي(2)"القلبفيتوقدجرةالغفب،،إن:يقولحبثاعلتئ

وعن،(3)"العسلالصبريفسدكاالايمانيفسد،،الغضباعل!:يقول

.164ص،الرابعالجزء(صابقمرجع)الدينعلوم)حياء:النزالمطامالام(1)

.الترمذىأخرجه(2)

الط!إني.أخرجه(3)
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الذى:قلنا"منكمالصرعةتعدونما،،:اعلتىالنبيقال:قالمسعودابن

عندنفسهيملكالذيولكن،ذلك،،ليس:قال،ا!جاللاتصرعه

.(؟)"الغضب

انصرةيغضبفالمؤمن،سلبيوالاَخرإيجادأحدهماجانبأنوللغضب

الغضبفهذا،اللةحدودمنحديخرقحينمايغضبكا،تعالىاللَةدفى

إشباعأجلمنالغضبفهوالسببيالغضبأما.تعالىاللةقبلمنمحمود

والغلالحقدالانسانقلبفيتولدوالتيالبشريةالنفسوملزاتشهوات

لذا،سوياللاالسلوكألوانمنذلكغيرإلىةتام!ثلاوالسوءو)ضماروالحسد

.الاطلاقعلىمقبولوغيرمذمومالغضبمنالنوعهذافإن

النضب:علائج

لكلضروريةلازمةلأنهالغضبإنفعالامئصالالصعبمنيكونقد

هيجانمنويخففالغضبيضعفالنفسيةالرياضةطريقعنولكن.إنسان

منبالثةأعوذ)،:(2)يقالأنق!االرسولأمرالشأنهذا..وفيالغاضب

الاحساسعندبالتوضوءاعل!النبىأوصىكا.الغيظعند"الرجيمالشيطان

منالغضبفإنمابالماءفليتوضأأحدآغفب،،إذا:اع!لقولهبالغضب

فيلأن،(4)"تك!مافغضبتاذ)و،،:قالأنهاعلتئوعنه.(3)"النار

اقيَاللَةرصولكان:هرىةأبووقال.الغضبوشوكةحدةكسرالسكوت

(ْ)غضبهفيذهباضطجعجال!وهوغضبوإذاجلسقاممموهوغضبإذا

سلم.ل!اه(1)

علبه.منفق(2)

.داوأبوأ!وجه(3)

أحمد.أخرجه(4)

الدنيا.أدابنأخرجه(°"إ
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فيذببالغةوحكمةوم!هولة!سرفيالغضبمعالجةالفرديستطعوبذلك

والعفوالغيظكظمفضيلةبيانوفي.تعالىاللةبأمراليهيعودولاالغضبعنه

قائل:منعزضولوالتساعوالحلم

المحسنين(يحبواللةالناسعنوالعافينالغيظالكاظمين...!

(art:عمرانآل)

تعالى:وقوله

الجاهلين(عنوأعرضبالعرفوأمرالعفوخذ!

قائل:منعزوقوله

الجميل(الصفحفاصفحلأتيةالساعةن)!ل...!

(199:الأعراف)

(no)الججر:

تعالى:وقوله

رحيم(غفورواللّهلكماللةيغفرأنتحبونالاوليصفحواوليعفوا...!

22:النور)

جرعةمنتعالىاللّهالىأحبجرعةمنما،،:قالأنهاعل!الرسولوعن

:قالأنهوعنه.(1)"ايمانأقلبهاللةملأإلاعبدكظمهاوماعبدكظمهاغيظ

ويخورالحلائقرؤوسعلىاللةدعاهينفذهأنعلىقادروهوغيظاَكظممن،،

.(2)(،شاءالحورأيمن

عنبالفريخرجقدالذىالغضب)نفعالمنالاسلامهذبوهكذا

والدين.والحكمةالعقل

.عباسأبنحدث(\"

الديا.أدابنأخرجه(2"
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:الأطفالعندالغضب

إنفعالمنالصغارالأطفالحياةفيشيوعاَاكثرالغضبانفعال)ن

تثي!التيتلكمناكزغفبهمتثيرقدالتيالمواقفلأنوذلك،الحوف

لمميزاتهنظرأ،للطفلبالنسبةمرغوبالغضبأنعنفضلأ.خوفهم

عرضلهطوفيما.!يدمالتحقيقكوسيلةالهملاليهيلجأثمومن،العديدة

الغضب.أصباب.لأهم

:الأطفالعندالفضبأمباب

قد.ءابَالاعندالغضبمنصورةالأطفالعندالغضبيكونقد-1

غضبعلىفعلكردأوالتقليدش!رطعنإماالصورةهذهتحدث

الوالد!ن.

ليبذلكالمنزلىبالجوالهملثقةجهزمماالوالدفىمشاجراتكلآ-2

النقمةهذهمعهتنتقلوقد،المنزلمكاالجوهذاعلناقماًغاضبأيصبح

عامة.بالمجتمععلاقاتهنيالحارجي-الجوالى

r-بسهولةؤلعرضهتهيجهسرعةعلىتساعدهقدالجسميةالطفلحالة

بهتضرالتيالجسميةالتهد!داتخلفمثل،الغضبلنولات

للغضب.وامعتعدادتؤلبحالةفيفتجعله

يقوبمكأنالأسؤفيأحياناَتحدثقدالتيوالأخواتالأخوةمث!اجرات-4

امتيازعلىالأسؤفيالأخوةأحدحضولأو،أختهأوأخيهبتعييرأخ

الأصغرلأخوتهوقيادتهسيطزلهالكبرالأخنرضأو،غوردونمعين

الغضب.علتبعثالتيالأسبابمنذلكغيرالى،شه

أخيهمعيتضاجرقدفالهمل.للطفلالحاصةالمنتلكاتعلىالاعتداء-5

بملابسه.حتىأوأدواتهأوكتبهنيعبثاذازميلهأو
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3-

4-

5-

6-

9-

10-

(1):يأقىمامراعاةالنفسوعلمالتربيةعلماءيوصيلك

حركلهم،تحديدأو،الأطفالأعمالنيالتدخلمنا!ثاريجوزلا

بقصدالتدخل!كونوانما،الطاعةلمجردالطاعةعلىارغامهمأو

والتوجيه.الاصلاح

والسخرية،بهمالاستهزاءأوالعجزبمظهرالأطفال)ظهارلايجوز

بالتعبرلهمفالسماح.تهدث!همبقصدتخوضهمأو)ذلالهمأو،منهم

صحي.أمر)نفعالاتهمعن

خصوصأأدواتهمتخربأو،الأطفالممتلكاتاغتصابلايجوز

الغضب.ساعةفيوهم

الاهمالولابمظهر،الغضببمظهرالأطفالأمامالظهورلايجوز

بهم.الاهتماموعدم،لهم

،خإ!صلاطرىعن!كدهماعلىيحصلأنللهمليسمحأن!حلا

الحالة.هذهفيتدليلهأومحإيلتهَيجوزولا

.معقولغرلسببغضببثورةقاماذاللطفلالانتباهتوجيهعدميحسن

!عودأنيجببل،الأطفالأمام!الامكانقدرأنجفسنانضبطأنيجب

العمل.منعودتهمعندلاسيماالانضراحالآباء

غضبهم)ثارةكالايجوز،أنفسنالتسليةالأطفالإستثاليةلايجوز

مبرر.دونمعينامتيازبمنع

منه.مسمععلىغومعالهملسلوكيجوؤمناقشةلا

الموازناتمنا!ثارأضماَيجوزولا،الأطفالبينالغئاثارةيجوزلا

بينهم.بالتفرى!ثمعرهمجوخلقولابيهمالعلنية

385-383عى(سالقمرجع)النفيةالصحةأسسى:القوصيالعزفىعبد.د(1)
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بقصد،منتجبنشاطفراغهوقتفيمثمغولأالطغل!كونأنيجب-11

حسناَ.استقلالأ9لفراغوقتاستغلال

فيوثباتوعدلوتقد!وهدوءعطفجوالمنزلجويكونأنيجب-12

المعاملة.

الهاينتميالتيالمجموعةلخدمةالناثئنشاطيوجهانيجب-13

والدينية.الحلقيةوللنواحي

غضباَفلا!ابلواقليلأ،يتريثواأنوالمربينءابَالاعلىيجبَإ!خأو-14

كلها.المشكلةمصدرأنفسهمهميكونواأنيحتمل)ذ،بغضب

الخوفانفعال

بسببواحتراقهالقلبتألمعنعبارةالحوف)ن،،(\الغزالمكا"الاماميقرر

البدنعلىالقلبمنالحرقةأثرتفيضثم."الاصتقبالنيمكروهتوقع

:(2)نمكلعلىالخوفآثارنتناوللهطوفيما.الصفاتوعلىوالجوارح

والغث!يةوالصفاربالنحولالبدنعلىالحوفآثاريظهر:البدن-؟

يصعدأو،الموتإلىفيفضيالحرارةبهتنشقوقد،والبكاءوالزعقة

.والياًسالقنوطفيورثيقوىأو،العقلفيفسدالدماغالى

بالطاعاتاهد!قتوالمعاصيعنفبكفهاالجوارِحفيأما:الجواوح-2

منالحائفليسيقاللذلك،للمستقبلواستعدادا،فرطلماتلافياَ

عليه.يعاقبأنيخافما!ركمنبلعينيهويمسحليكي

الشهواتالفرديقمعفبأنالصفاتفيالحوفآثاروأما-:الصفات-3

.؟5ءص،الرابعالجزء(صابقمرجع)الدفىعلوماحياء:النزاليالامام(1)

.\6ءعى،الابقالمرجع(2)
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ري!اك.مكروهةعندهالمحبولهالمعاعىخصيراللذاتويكدر

س!اَفيهأنعرفإذا!ث!تهيهمنعندمكروهأالعسل

تعالى:يقولالخوففضيلةبيانوفي

(جنتانرلهمقامخافولمن!

(46:الرحمن)

قائل:منعزوتجوله

(المأوىهيالجنةفإن*الهويعنالنفسونىلردهمقامخافمنوأما!

-t1.:النازعات) f)

للحسابيديهبينقيامهيخافالذيالعبديكائوتعالىسبحانهفالئة

منللخائفينمخصوصأ.والتقوىالورعاللّهجعلفقدلذلك.ونعيمهابالجنة

وجل:عزلقولهالقيامةيوماللَةحساب

عشى(من!سيأيهر
(10:)الأعلى

."اللّهمخافةالحكمةرأس،،:قالأنهاعل!النبيوعن

بقوله:الحوففضيلةالغزاليالامامويأيهر

القلبْيويحصل،الجوارحوتتأدببالحوفالشهوات،،فتحترق

يصيربل،والحسدوالحقدالكبرويفارقه،والاستكانةوالذلةوالخشوعالذبول

شغللهيكونولالغويتفرغفلاعاقبتهخطرفطوالنظربخوفهالهممستوعب

النفسومؤاخذةواللحظاتبالأنفاسوالضنةوالمجاهدةوالمحاسبةالمراقبةالا

(1)(،والكلماتوالخطواتبالحظرات

.156:صالابقالمرجع(1)
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الأطفالا:مخاوف

حسية.غيروأخرىحسيةمخاوف،الأطفالمخاوفمننوعانهناك

مثلانحتلفةبحواسهإدراكهاللهمليمكنوالتي:حسيةمخاوف-9

الحراميأوالشرطةرجلأومثلأالشحاذ)معينةشخصيةمنالخوف

القطأومثلأكالفأر)الحيواناتبعضمنخوفهوًا،(ذلكغيرإلى

ذلك(غيرإلىالكلبأو

للطفللايمكنانحاوفمنالنوعهذافي:حسيةيحرمخماوف-2

الظلامأوالعفارتأوالموتمنمثلاًالطفلكخوف،حقيقتهاإدراك

حسية.الغرانحاوفمنذلكغيرالىالوحدةأو

مصادر

1-

:الأطفاللدىالخوفتكولن

معينأمرمنأطفالهمخوفالمربينأليءابَالابعفىيكتشفقد

فخوف)،للتسليةإماذلكفيستغلونمثلاَ،القططمنكخوفهم

،(الكبارالأخوةأوالوالدينلضحكمثارأيكونقدالقططمنالطفل

وإنزعاجهم.الأطفالتألمحسابعلىبالطبعذلكوبكون

على)كراههأومعينبعملللقياموإرغامهالطفللتخويفيستغلونهوإما

علىالسيئةآثارهاالمواقفلهذهأنولاشك.معينعملعنالاحجام

.عامبوجهسلوكهوفيبلالطفلشخصيةتكوين

تأثولهالمستمروغضبهالأبصخبوكلآالوالدينتشاجرأن!

حالاتعليهتظهروبالتاليبوالديهالطفلثقةفىعزعقدهلأنالسعئ

الكبر.فيالعصبيالاضطراب

والمشاركةالايحاءطريقعنالمغارإلىالكبارمنالحوفينتقلوقد

التأثر،مريعالحسرقيقعالمالأطفالعالمأنحيث،الوجدانية

الحيلة.ضئيل،الخونادر،الادراكقليل،الانفعالشديد
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علاج

3-

:الأطفاللدىلخوف

فعليهممعينثئمنيخافاطفالهماحدان-الوالدان!دركحينما

توضيحمحاولةم!عبلالاشهزاء،أوبالسخريةذلكألاضابلوا

الثئهذانحوطيبةعاطفةتكوقومحاولة،حقيقتهعلىالأمرذلك

انحيف.

الحوفانفعال)ستثارةكؤالمربينأوالوالدفىعلىكالايجب

أمرعناحجامهمأومعينفعلعلى)كراههمطريقعنالأطفاللدى

معين.

لأنالأطفالأمامغضبهالاًبعلهرأوالآباءيتثاجرألايجبكا

.الحوفانفعال!همميرذلك

قدالحوفأنوطالما،الألفاظ)يحاءمنأقوىالسلوك)يحاءأنلاشك

علىوجبلذلك،التقليدأوالايحاءطرىعن.الصغاليإلىفتقل

.انحاوفأنواعمننوعأيالصغارأمامط!واألاالكبار

اطسدإنفعالا

عليهآدمابليسحسد،الحسدهيخطيثةأو،،:السلفبعضقال

.(1)"والمعصيةالحسدعلفحملهله!سجدأنفأىرتبتهعلىالسلام

منالحسدفإنلذلكالغضبنتائجمنوالحقد،الحقدنتائجمنوالحسد

نعمةمنلدءماغهصعنزوليأنالحاسدوغاية.للقلوبالحضالأمراض

تعالى:لقولهمصداقاَ،عليهاللَةفضلمنهي

فضله(مناللَةآتإهبمماعلىالناسيحسدونأم،

(54:النساء)

.\AAعى،اثاكا!لد(طلقمرجع،الدفىعلماحعاء:الغزاليالامام(1)
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ويفرحت!ئ!كا،الغرعلىتعالىاللةنعماستمرارتسؤهوالحامد

وجل:عزلقولهغومنالنعمةزوالعند

بها(يفرحواسيئةتصبكملانتسؤهمحسنةتمسسكماق!

(130:عمرانآل)

الحسنات!أكلالحسد،،:الحسدذمنيقالأنهاعل!النبيوعن

.(1)"الحطبالنارتأكلكا

ومثلوقيمووحبمنالقلبفيماعلىتقضىآفةشكلافالحسد

صاحبعلىبالأذىفيتطاولوالصوابالرثدعنالجنوحالىبالحاسدفتؤدي

قائل:منعزلقوله،بهالسلامعليه!وسفأخوةفعلكا،النعمة

ضلاللفيأبانا)نعصبةونحنمناايناأالىأحبوأخوهلَيوصفقالوا)ذ!

بعدهمنوتكونواأبيكموجهلكميخلأرضأاطرحوهأويوسفأقتلواءمبين

صالحين(قومأ

(8:9:يوصف)

الحقدنتاجهوالذيالحسدمنوالمذمومالسلبيالجانبهوذلك

والكبر.والبغضاء

للمنافسةالمرادفالايجادالجانبوهوللحسدآخرجانبوهناك

بالطاعةإليهالتقربوحبتعالىاللةحبعلىكالمنافسة،الحقةالشر!فة

وصومصلاةمنالنوافلمنوا!ثارالصالحةوالأعمالوالرالحروفعل

وجل:عز!ولهذاونيتعالىاللةالىتقرباَوتصدق

(المتنافسونفليتماذ!ذلكوفي...!
(26:المهمفين)

انى.حدلهثمنماجهوالنحمؤأدحدثمنداو!أيوأخرجه(1)
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عزوطاعتهاللةحبفيأنهطالماممدوحأمحمودأالحسديكونوهنا

وجل.

:الأطفالعدالف!ة

ويظهرالأولىالطفولةسنىفيينشأوالحسدللغوالاستعدادأنلاشك

طريق:عنالأولىالحص!سنواتهمخلالفيالاًطفالصغارحياةني

قدوالا!اموالحبالعطفكلعلىالأمزفطجديدمولودإصتحواذ-1

فيئقتهفقدانسيماولابيئتهنيثقتها!برالطفلفقدانعليهيتزب

وبذلكفيهمرغوبغيربأنهيشعرحيث.لذلكتبعأنفسهوفيبلأمه

الانتقامعلىيقدميجعلهقدممالبيئتهوالكراهيةبالحقدشعورهليدأ

لنفسه.

زادكلما،قرخَالادونمالطفلتعطىالتيالامتيازاتزادتكلما-2

.الانتقامالىوالميلالحقد

الأطفالبينالصريحةالموازنةمنكذلكوالحسدالحقدكايحدث-3

المنزلفيسواءالموازناتهذهؤلؤي،آخرعلطفلبتفضيل

بالنفس.الثقةوإضعافوالدونيةبالنقصالاضعارالىالمدرمةأو

قلقاً،صاحبهيجعلمؤلمشعورالغئأوالحسدأنالقولوخلاصة

علىبالثناءىتاحولا،غولنجاحيسترجلامتعبأ،حاسدأ،حاقدأ،ناقماَ

يهغأنانياَيشبيجعلهمما،حولهمنمعالتعاونالىيميلولا،الاَخرين

لواجباته.يلتفتممااص!بحقوقه

:يتَالابمراعلةنوصيأطفالنابقلوبوالحسدالحقديستفحللاوحتى

إلىالطفلعقلتهيئةيجبالأمؤفيجديدمولواستقبالحالةفي-1

الامكانبقدرتدريجياَوجدانياَفطامأفطامهيجب!الولادةحادث

الجديد.المولودالىبهاينعمكانالتيالامتيازاتفجأةتتحولفلا
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حتىوالواجباتالحقوقفطالأبناءبينالمساواةالوالدينعلىيجب-2

الوالدفىيغدقأنيصحفلا.معامتهمفيالوالدفىبعدالةالأبناءيحس

ذلكلأن،الآخرحندونمعنطفلعلىالزالًدوالاهماموالحنانالحب

يحفزهممماقد،الصغرمنوالضغينةوالغلالحقدنفوسهمفييولد

والعظة.العؤالسلامعليه!وسفسيدناقصةفيولنا،الانتقامعل

،-الصريحةالموازناتعن!لعواأنوالمربينالوالدقعليجبكا-3

قدراتمنلهابماالمستقلةبشخصيتهطفلكلاعتباريجببل

بينوالضغينةوالحسدبالحقدالشعورنريلمما،ة!اخواستعدادات

.الأطفال

IAA
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طفلعواا:نياًثا

Sentiments

الكظرعلىءاد!ثيأمعهوالذينالثهرسولمحمد!

(....بينهمرحماء

(r9:الفتح)

.مقدمة.

العواطف.دعربف.

العواطف.لكوكن.

العواطف.أهمهَ.

الع!إطف.!!نأ.

والعاطفة.الاسلائم.
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العؤطف

مقدمة:

هذه،بيئةفي!يق!)نما،نراغفييعيشلاالانسانأنسابقأذكرنا

البيئةكانت،ْ*سواءالانسانمعه!فاعلالذيالسلوكيالمجالتمثلالبيثة

البيئةهذه.للفردالنفسيةالبيثةأوالمناخيةأوالطيعيةأوالثقافيةأوالاجتماعية

التيبالطر!ةالأوليةالفطر!ةدوافعهعن!برالفردتتركلاالعديدةاهتإ!غتمب

وتقاليدوعاداتنظممعقلاعمالذيبالأصلوبعنهايعبروأنلابدبل،تعجبه

التكيفعمليةهيوهذه!يشها.التيالبيثةهذهوقوانينوعرفوقيم

بتعدلتومفالانسانلذلك.أفرادةعلمجعمعكليحتمهاالتيالاجتماعي

أمورحولالدوافعتنتظموهكذا.بالعواطف!سمىماخععكونالفطريةدوافعه

هذاأنولاشك.السلوكيمجالنافطمعينةبمواقف1انك!كتحانتيجةمعينة

بهذاالانساناحتكاكمنالناتجةالحؤنوععلىكبرحدالى!تمدالموقف

ومالالموقفهذاعلىأقبلسارةخ!إتالاحتكاكنتيجةكانتفإن.الموقف

هذاعنالانسانابتعدسارةغيرخ!إتالاحتكاكنتيجةكانتواذا،اليه

وتجنه.المؤ!

العاطفة:ث!كف

مومى:اطيعدالمهالامجيور،عبدف!ل

معينموضوعحولربهزتإنفبالات.عدةمنمركبتنظيمالعاطفة،،

(1)!المؤلمةأوالسارةتإ!حلامنبنوعو!وحبت

2عى(طيقمرجع)النذ!علمالالمدخل:سعىالحيعدافىعد.د(1) yr.

؟91

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


لهمي:مصطفىالامجورلرف

حولالانفعالاتمنمجموعةتركيزعنينشأي!فنإتجاهالعاطفة،،

(؟)"معينموضوع

القوعي:الزفىعبدالامجعور!ب!عل

الانفعاليةالنواحيتنظيمعنناتجمكتسب)ستعدادهيالعاطفة)ن،،

.(2)"معينموضوعغووالنزوعية

وآخرفى:منصورطلعت.دثرف

نحوالانفعالاتلبعضمكتسبوتنظيممركبوجدافىاستعدادالعاطفة،،

(3)"خاصبسلوكللقيام!احبهاتدفعمعينموقف

:حمزةراَخم.د!رف

معينموضوعحولركزت)نفعالاتعدةمنمركبتنظيمهيالعاطفة،،

(""السارةغيرأو،السارةتإ!حلامنمعينبنوعوصوحبت

فهي،وخاصة،مكتسبة،مزاجيةصفةالعاطفةأنلنايتضحيتقدممما+

موضوعحولالأوليةالفطريةالدوافعتنظيمطريقعنتتكونلأنهامزاجية

التيالبيئةمعالفرذوتفاعكاحتكاكنتيجةتتكونلأفهامكتسبةوهي،معين

بلالانفعاليالنشاطأساليبجميعفيتتدخللالأنهاخاصةوهي،!عيشها

العاطفةجبموضوعيتعلقالذيالجزءذلكوهو،منهجزءفي

.42عى،المصريةالأنجلومكتبة:القاهرة،النفيةوصحنهالانسان:فهميمصطفى.د(1)

.70،71عى(سابقمرجع)الترلوكةوتطبيقاتهأسهالنذ!علم:القوعيالعزفىعدمحور(2)

.155عى،(سابقمرجع،العامالقىعلمأسس!:وآخرفىفصورطلعتكتور(3)

.89عى،(صابقمرجع)النذ!علمبادى:حمزخارمحور(4)
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الع!إطف:لكوسن

منوينشأاه!ثي!التيببيثتهالفردلاحتكاكمباثؤكنتيجةالعواطفتتكون

لنأخذ.معينموضوعتجاهالانفعالات!منمجموعةوالتفاعلالاحتكاكهذا

فيمرةلأولتقابلهمعينفردوبينبينكالعاطفةتكوفىكيفيةلنايوضحمثالاً

والأخلاقالأدبمنكبيرجانبعلمعككانالفردهذاأنب.حياتك

مجالفيالفردهذاوجودتكرارفإنومعاونتكخدمتكالىميالاَوكان،والكرم

قابلته.كلمابالارتياحدائماَتشعروهكذا.مارةانفعالاتفيك!عثحياتك

وهكذا،السارةالانفعاليةتإ!حلاتكرارنتيجةتكونتقدالحبعاطفةكأن

معين.شخصنحوالحبعاطفةك!دلتكونتقدأنهضال

تشعرولممرةلأولشخصاَقابلتفإذا.الكراهيةلعاطفةبالنسبةوكذلك

دونعيولكعنالتحدثالىوميالعليكالتهكمكثيرلأنهطيبةبمشاعرنحوه

فيانفعالاتفيكمما!ر.المجاملةومعدومالجفاءوشديدمحاسنك

الكراهية.عاطفةتتكودظهنامن،منهومنفرهلكمؤلمةمجموعها

بهاتتكونالتيتلكالحبعاطفةبهاتتكونالتيالطرضةششابهوهكذا

بهايمرالتيتإ!حلانوعيةفيالوحيدالاختلافأنغير،الكراهيةعاطفة

تكونتسارةغيركانتوإنالحبعاطفةتكونتسارةكانتفإنالفرد

الكراهية.عاطفة

تإ!حلامنمعينلنوعالاستمرالهلةأوالتكرارلةأنلنايتضحتقدممما

العاطفة.تكوفىنيالأساسهي

العواط!:أههة

والاستقرار،الثباتمن%!بكقسطأالفردتكسبالعاطفةأنلاشك

فإن،مدرسيهأحديعاقبهالذىفالتلميذ.بسلوكهالتنبؤعلقادرينوتجعلنا
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فإن،المدرسنحوعاطفتهبنوعإتجاههايتحددالعقابلهذامقابلتهطريقة

مصلحتهفيفىلكبأنميقناَرحببمرالعقابهذاثقبلمدرسهيحبكان

،العقابمنويتذمريغضبفإنه،هذامدرسهيكرهكان)نوأما،الشخصية

اممليذبموقفالتنبؤيمكنناالطيعيومن،،.مدرسهوجهفييثورقدودهمما

نردبسلوكنتنبأأنيمكنناذلكوعلى.(1)(»مدرسهنحوعواطفهعرفنامتى

عاطفته.نوععرفناإذا!ينموقففيمعين

أساليبفيوالتحكمحياتناتسييرفي%!بكدورأالعاطفةكاتلعب

بنا،الطيبةمدرسيهالعلاقةإلالشئلادراسيةموادعشقناما%!ِثكفسلوكنا

لأن،الموادبعضفيدراعىتأخرلناحدثماًإ!ثكف،صحيحوالعكس

تقومالذيالدورلنايوضحمما.طيبةغيركانتالموادهذهبمدرسىعلاقتنا

الانسافى.السلوكتوجيهفيالعاطفةبه

طولآالنبيالأولول.المعلمتحلىالذيالكريمالطيبقلُخللكانوهكذا

قائل:منعزلقوله،الاسلاميةالدعوةنشرفيًإ!بكدورأ

منلانفضواالقلبغليظفظاَولوكنتلهملنتاللةمنرحمة!فبما

(...حولك

(159:عمرانآل)

العواطف:!!نأ

رن!سببن:فمسبنالىالعواطفشفسم

العاطفة:نوعةحهثمن-أولا

موضوعها.علىالاقدامالىصاحبهاتدعواالتيوهي:،اطبعاضة-9

موضوعهاعنإلاحجامالىصاحبهاتدعواالتيوهي:الكرامةعاطفة-2

منه.والنفور

274عى،(بابقمرجع)الربو!ةوتطبيقاتهأصسهالنفىعلم:القرعىالعزنرعبدمحور(1)
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العاطفة:إليهالموجهالموضوعحيثمن-لانيأ

موضوعاَالعدياالمثلمنتتخذْالتيوهي:العلابالمثلصلقعواطف-1

المثلمنذلكغيرالىوالرزيلةالظلموكراهيةوالحيرالعدلكحبلها

العليا.

معينة،جماعةحولموضوعاتهاتدورالتيوهي:جمهمةعواطف-2

تعالى:لقولهمصداقأ

(..بينهمرحماءالكفارعلىأشداءمعهوالذفىاللَةرسولمحمد!

(29:الفتح)

الأمحبمثل،معينفردنحوتتجهالتيوهي:فرديةعواطف-3

حبأو،للمدرسالتلميذحبأو،لأمهالطغلحبأو،لهملها

المؤمن.0لأخيهالمؤمن

يحبالذيكالفرد:اطيوانإتمنمعيننوعنخوثجهعواطف-4

تجاهها.حبعاطفة،.فيكونمثلاَالحيلتربية

:السائدةاولطفة

العواطفجميععلتسودالتيهيمعينةعاطفةمعينفردعللمغلبقد

التنبؤبسهلثمومنوتصرفاتهسلوكهجميععلىتسيطرالتيوهي،الأخرى

."السائدةالعاطفة،،باصمالعاطفةهذهتسمى.العاطفةهذهوفقبسلوكه

الرغوبة،العواطفتلكمنمحإَأبنائنانفوسنيؤلعززندعمأنويمكن

الحر،وحبالآخرقوحبالوطنوحب!ارسولهوحبدعالىاللةكحب

أهميةذاتالعواطفهذهمثلأنولاشك.المرغردةالعواطفمنذلكغرالى

حياتناتصبحالعواطفوبانعدام،والنزومجيةالوجدانيةحياتناتنظملأنهاكبرى

الفوضى.من.-.ضرباَ
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والعاطفة:الاسلام

العليابالمثلتتعلقوالتيالمرغولةالطيبةالعواطفبتكوينالاصلاميهغ

وجل:عزلقولهمصداقأ،الكريمالطيبوالخُلق

واليتامىالقولوبذياحساناًوبالوالدفىشيئاًبهتش!بهواولااللّهواعبدوا!

السبيلوابنبالجنبوالمماحبالجنبوالجارالقولذيوالجاروالمساكين

فخورأ(مختالاَكانمنيحبلااللة)نأيمانكمملكتوما

(036النساء)

تعالى:وقوله

غفورواللةذنولكملكمويغفراللةيحببكمفاتبعونياللةتحبونكنغإنقل!

رحيم(

(31:عرانآل)

قائل:منعزوقوله

لييجدونولاإليهمهاجرمنيحبونقبلهممنوالايمانالدارتبوعووالذين!

يوقومنخصاصةبهمكانولوأنفسهمعلىويوكرونأؤلوامماحاجةصدورهم

(المفلحونهمفأولئكنفسهشح

(9:الحشر)

ثم،عبادةحقتعالىاللةعبادةعلىتحثالكريمةالآياتهذهكل

والجاروالمساكينواليتامىبالأقاربالبروكذلك،بالوالدينوالاحسانالعطف

تعالى.اللَةسبيلنيالمهاجروأيضاَ،الشيلوابن

يؤمنكانمن)):اعل!اللةرمولقال:لقاعنهاللّهرضىهرىةألمطوعن

فليصل،رخَالاواليومباللّهيؤمنكانومن،ضيفهفليكرم،رخَالاواليومبالئة

.(؟)(ليمتأو%!خفليقل،الآخرواليومبالئةيؤمنكانومن،رحمه

)1(قفقعليه.
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الجنةندخلواإلأبيدهىم!فنوالذي،،:اممتئاللَةرسولقال:قالوعنه

فعلتموهإذاث".علىأدلكملاأوَ،تحابواحتىولاتؤمنوا،اوْدؤتحتى

..(1)"بينكمالسلامأفشوا!تحابيتم

لاظليومظلهفياللَةيظلهمسبعة،،اعل!:النبيقال:قالوعنه

معلققلبهورجل،وجلعزاللةعبادةفينشأوشاب،عادل)مام:ظلهالا

امرأةدعتهورجل،عليهوتفرقا،عليهاجتمعااللةفيتحاباورجون،بالمساجد

فأخفاها،بصدقةتصدقورجل،اللةأخافإفي:فقال،وجالحسنذات

(2)"عيناهففاضتخالياَاللةذكرورجل،يمينهتنفقماثهالهتعلملاحتى

بينالحبعواطفوتنميةتكوينعلىالمحمديةةنُسلاتحدثناوهكذا

فردية.كعاطفهَالمؤمنلأخيهالمؤمنحبوكذلكجماعيةكعاطفةالمؤمنين

ومقبولةمرغوبةإحداهمارئيستينعاطفتينعنالكريمالقرآنأخرناوقد

فيالحب،الحبعاطفةوهي،اعل!الكريمورسولهتعالىاللةإلىومحية

قائل:منعزلقولهممداقاَتعالىاللَة

أشدآمنواوالذيناللّهكحبيحبونهمأندادأاللةدونمنيتخذمنالناسومن!

(165:البقرة)(000لئةحبا

/غفورواللّهذنوبكملكمويغفراللةيحببكمفاتبعونياللةتحبونكنتم)نقل!

(31:عمرانآل)(رحيم

(vi:عصانآل)(المتقينيحباللةفإن...!

(461:عمرانآل)(الصابرشيحبواللة...!

(481:عمرانآل)(المحسنينيحبواللة...!

(159:عصانآذ)(المتوكلينيحبالذان...!

ملم.لراه(1)

عله.متفق(2)
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(42:المائدة)(المقسطينيحباللةإن...!

(8ْ1:التوبة)(المطهرينيحبواللة...!

(33:يوعف)(..إليهيدعوننيمماإلىأحبالسجنربقال!

(7:الحجرات)(00قلولكمفيوزشهالايماناليكمحبباللةولكن...!

(4:الصف)(000سبيلهفييقاتلونالذفىيحباللّه)ن!

ذلكفيويث!بهناوالتعاطفوالتراحمالتوادعلامم!الرسوليحثناكا

وتعاطفهمؤلراحمهمتوادهمنجطالمؤمنينمثل،o:بقولهالواحدالجسدكمثل

بالسهرالجسدساثرلهتداعىعضومنهاشتكىاذا،الواحدالجسدكمثل

.(1)"والحمى

لقوله،اللةقِبلمنومكروهةممقؤنةمذمومةفهيالأخرىالعاطفةأما

تعالى:

(190:البقرة)(المعتدينيحبلااللةان...!

(36:النساء)(فخوراًمختالاًكانمنيحبلااللة)ن...!

(071:النصاء)(أثيماًخواناًكانمنيحبلااللَة)ن...!

1:النساء)(000القولمنبالسوءالجهراللةيحبلا! ty)

(64:المائدة)(المفسدينيحبلاواللَة...!

(141:الأنعام)(المسرفينيحبلا)نه...!

!55:ا!عراف)(المعتدفىيحبلاإنه...!

الناصحين(تحبونلالهكنلكمونصحترلمطرسالةأبلغتكملقد...!

(79:الأعراف)

(58:الأنفال)(الحائنينيحبلااللَةأن...!

وملم.ابخاريأخرجه(1)
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(Yr:النحل)(المستك!ينيحبلاإنه...!

(8r:الحج)(كفورخوانكليحبلااللةإن...!

!45:الروح!(الكافرينيحبلاإنه...!

(23:الحديد)(فخورمختالكليحبلااللَةإن...!

(V:الحجرات)(000والعصيانوالفسوقالكفراليكموكره...!

إحداهمارئيسيتينعاطفتينهناكأنلنايتضحكريمةآياتمنتقدممما

وهي،بهاوالامتثالعلههاالاقدامإلىصاحبهاتدعواالتيوهيالحبعاطفة

السالبةالعاطفةأوالكراهيةعاطفةوالأخرى.وجلعزاللةإلىالمحببةالصفات

نيتتمثلوهي،منهاوالنفورعنهاالاحجامإلىصاحبهاتدعواالتيوهي

تعالى.اللةإلىمحببةالغرالصفات
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السابعالفصل

افو

اغعلفةومراحلهوغصائصهمفهوبه

ثرابمنخلقنمفإناالبعثمنرلبليكخن-إالناسأعايا!

لكملنبينمخلقة!ومخلقةمضفةمنثمعلقةمنثمنطفةمنثم

ثمطفلاَغرجكمثممسمىأجل%لىءاث!نامالأرحامفيوفقر

لكلأالعمرلأردإلى!منومنكميتوفىمنومنكمأفابملتبلغوا

(...د!ئاَعلمبعدمن!لم

(5:الحج)

.مفدمة.

افو..دواسةأهدافى.

افو.ل!همف.

الهو.مظهرا.

الهو.ليالضج!إت.

للنمو.العامةالخصالص.

الهو.ليكلري!،لمإ!علا.

اهمو.مراحل.
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السابعالفصل

افو

اغعلفةحلهومر9وخصائصهمفهوبه

مقدمة:

ىلوًالاطفولتهخصائصعلالراضدالانسانلحياةْالأصاسيةالدعامتقوم

الاتجاهاتأغلبتتكونأ!ضاَوكهاالحلقيالوازعأوالضصر!كون!االتي

أ!اًا!و،بعدفيماالفردسلوكعلىتهيمنقدالتيوالانفعاليةالنفسية

صباهطوالحياتهمقوماتفييولريستمرقويأعميقأتكيفاَلبيئتهالطفل!كيف

عليه.شابثئعلىضبفمن.وشيخوختهورشده

وعلماءوالأطباءالاجتماعيونالاخصاثيونمنكلبالهملاهتمفقدلذلك

حيثمنبالأطفالَإ!بك)هقاماَالاسلاماهتمفقدوأكهذاوقبل،النفس

فيأسوياء!بواحتىالصحيحةالاسلاميةالتربيةتربيهمعلىوالقيامبهمالعنا!ة

الام!لامي.ابحعمعظل

فياتسعتثم،والرثدالمراهقةهمكحتىألهمولةدرامةامتدتولقد

بعمليةالحاصةالدراساتهذهتطورتولذلك.الشيخوخةهملتحتىمداها

مظاهرهبجميعامموسيكولوجيةفي!حثمستقلاَعلماَأصبحتحتىاثو

اكو.نفسعلمفرعنثأهنامن،ا!علفةمراحلهجميعوفي
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افو:دراسةأهداف

منمظهرلكلالمناسبةالمعا!رامحث!افالىاثودراسةتهدف

وعلاقة،الزمنيبعمرهالهملطولعلاقةكمعرفة،للنموا!لفةالمظاهر

لتكشفوالدراماتالعلاقاتهذهتستطردوهكذا،وغمرهبطولهوزنه

!ستطيعوبذلك،الانسانحياةأطوارمنطورلكلانحتلفةالحصائص

اثوفيكشفجوانبهبمختلفاثو!قيسأنثو9نفسعلمفيالباحث

وهكذا،المتقدمالسركعواكو،المتأخرالبطئواممو،العادىالمتوسط

الأطوارفطامموعلتطرأقدالتيالضذوألواناكتشافإلىبنايؤي

ونفشاًجسمياًعلاجأالأفرادهؤلاءعلاجنستطيعوبذلك.للنموا!ملفة

وأخلاقياَ.لاجتماعيأ

فهمنافيَإ!بكتأث!%يولرانحتلفةاثومظاهرمعرفةان!

تطورومراحل،والتفكروالتخيلكالتايهرالعلياالعقليةالعملياتلسيكولوجية

الكبر.الراثدالىالطفلمنالعملياتهذه

الدراساتمنمختلفةضروبالىاثوظاهرةدراف!ةبناكاتؤي

عنؤلك،الأطفالنموفطوالثقافةالبيئةأثر2معرفةالىتهدفالتيالمقارئة

المدفطابحمعفيالفردبنموالريفيالمجتمعفيالفردنمومقارنةطريق

للبيئةالرثيسيةivمسىعلىالتعرفالىكلههذامننصلوقد،الحضرى

.الفردثوالمثالية

اثوليوجهالعلمإليهيسعىعظيماَهدفاَتعتبراثودراسةفإنوهكذا

بهميميللاحتى،واستعدادإتهمالأفرادوإمكاناتتتفقالتيطراثقهنحو

فط!يفهاالىيسعونالتياهدافهمبلوغعنالعجزبهمضعدولا،السبيل

.الحياة
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افو:ثولهف

هيواحدةة!اغإلىتهدفتغإتمنمتماسكةمتتابعةسلسلةاكو،،

المعنىبهذااثوفظاهرة(1)"إنحدارهوبدءاستمرارهومدىالنضج)كتمال

تلوخطوةبانتظامتسربلعضواء،خبطتحدثلاكا،فجأةتحدثلا

الجسميةجوانيهجميعمنالنضج)كنالِمرحلةإلىتصلحتىالأخرى

والانتقالية.والاجتماعيةوالعقلية

:"2"امهرئيسيانمظهرانللنمو:افومظهرا

:(التكوفي)العضويافو-؟

فيككلينموفالفرد،والوزنوالشكلالطولنيالفردنموبهو!قصد

انحعلفة.إجهزتهكوتبعاَدانجلياً!موكا،العامالحارجيمظهره

:(لسلامجيا،يف!ولا.افو-2

الوظاثفنموالوظيفيباثووضصد.،التكو!ياثوضبعالوظيفيفاثو

التيهم!يبنطاقواتساعالفردحياةتطورلتسا!والاجتماعيةوالعقليةالجسمية

!يثدها.

الهو:!ل!ا!إنب

علىتطرأالئفإتهذهوأنالتغإتمنسلسلةبأنهاثوعرفناأنسبق

الرا!ةالطبعة،الر!الغكردار:الظهز،للن!والنفةالأص:اليدابىنيدمحرر(1)

9 Iva،22-210ص.

.12عى(طيقمرجع)ومراهقةطفولة،الهونضىعلم:زهرانحامدمحور(2)
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لقولهمصداقأ،وأقوىأرقىمرحلةإلىدنيامرحلةمنبهفتنتقلالفردقدرة

تعالى:

بعدمنجعلثمقوةضعفبعدمنجعلثمضعفمنخلقكمالذياللّه!

القد!(العليموهويشاءمايخلقوشيبأضعأقوة

وهي:مختلفةنواحيتشملالتغ!إتوهذه

الجسم:فيتير-1

طولفيزداد،الجسمياثوفيالتغيرمنالنوعهذاويتضح

الهملوزنفيالتغرعنفضلاَ،هذا،عامبعدعامأالهمل

الجسمأعضاءعلكا!طرأالتغيرمنالنوعوهذا.ومقاييسه

والمعدةفالقلب.الداخليةالجسملأعضاءكذلكيحدثالحارجية

.المتزا!دةالجسمحاجاتتواجهلكيحجمأتكبروالأمعاء

النِسَب:فيثن!-2

عاواضحأإختلافاَالطفولةفيالجسمأعضاءبينبسِنلاتختلف

انحتلفة،الأعضاءنموصعةتبافىالىذلكو!جع.الرشدعند

يختلفولهذابهخاصنمومعدلالجسمأعضاءمنعضوفلكل

التركيبعنبسِنلاحيثمنبينأاختلافاَللهملالعامالبدفىالتركيب

الراشد.للفردالنهافى

تديمة:خصائعىإصاء-3

منموجودةكانتقديمةخصائص)ختفاءاثوعمليةوتتضمن

مرحلةقبلللضمورتتعرضانالصنولريةوالغدةالتيموسيةفالغدة،قبل

أسنانه.بهذلكالطغ!،شعرأيضاَيختفيكا،البلوغ
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:جدولاخمالعىظهوو-4

أيضأتتضمن،قديمةخصائصاختفاءاثوعمليةتنضمن!

فيالتنامليةالغددنشاطبدأمثل،جديدةليصفاتخصائعىظهور

أخلاكةمعايرأيغأالفرد!الك!سب،المراهقةمرحلةبدا!ة

.جديدةواتجاهات

لبموالعامةالخمائعى

ال!إهرمنصاعنتميزهاعامةصائعىتنفردحيويةظاهرةاثو

فيللنموالعامةالحصائصتلكنتناولسوفلهطوفيما.الأخرىالحيوية

تميزالتيالنوعيةالحصاثصعنالحدثوسنرجن،ومناحيهمراحلهجميع

بعد.فيمااثومراحلمنمرحلةوكلالأعمارمنعمركل

وكيفأ:كميأ%!سافوالحمن-9

التغرهذاوقبع،والشكلوالوزنالحجمفيوفىدادفموفالطفل

الوظيفة.فيأى،الكيففي%!غتالكمفي

ومنظمة:ستمرةعملةاله!-2

الحاصية،للنموهامتينخاص!يتينالىالنظرنلفتأنيحسنوهنا

أعيقإذاالاتتوقففلاطبيعيبشكلتستمراثوعمليةأنهيالأولى

بعضنعلهنICمافذامثلوأقرب،خارجيعائقبسبباثو

الصغرعندحديديةأحذيةفيالفتياتأقداموضعمنقديماَالصيننن

حجممعالقدمحجمتناسقعدمعليه!تزلبكانممانموهالمنع

الجسم.
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الوقتنفسفيفهىاستمرارهامعو!اعمليةأنهيالثانيةوالخاصية

تسيرالتىالقوانينوفقبانتظامامموعمليةتسيربحيثمنتظمة

يمرثمأولاالطفولةبمرحلةيمرأنالرضيعللهملفلايمكن،عليها

المهد.ضنيبمرحلةبعدها

ثابت:لشافومعدل-3

السريع،افومنفتراتفهناك،ثابتةبسرعةيسيرلافاثو

نمويكونمثلاًالمهدصنىمرحلةففى.البطئافومنوفترات

حلةسوفي،تليهاالتيالمرحلةفيمانوعأييطىءثمسريعأالطفل

أبررهاكنولنواحيمفاجئاَونموأكبوتإ!غتنلاحظالمراهقة

ليسافوعمليةسيرمعدلفإنذلكوعلى.الجسميةالنواحي

ثابتاَ.

:الخاصمعدلهافوجوانبمنجانبلكل-4

والانفعاليةوالاجتماعيةواللغويةالجسميةانحتلفةامموجوانب

مراحلهفيفالطفل.واحدوقتوفيواحدبمعدلجميعألاتنمو

فينجدهبينما،اللغوينموهمنأصعبمعدلجسميأينموالأولى

إجتماعياً.نموهمعدلمنأسرعلغويأنموهمعدليكونمعيةمرحلة

إفو.فيالخاصمعدلهافوجوانبمنجانبلكلوهكذا

موجبة:علاقاتانحتلفة،فومظاهربينالموجودةالعلاتات-ء

اجستمرجبةعلاقاتللنموانحتلفةالمظاهربينالعلاقات

تخعاإذالعقلىافوتعينمثلاًالمثىعلالحركيةفالقدرة،سالبة

نموفيأيضاًىث!ملايؤلركا.بيئتهاستطلاعمجلىقادراَالطفلمن

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


اتصالاتتتنوَعيث!ملاطر!عنحيث،للهملالاجتماعيالسلوك

سلوكهفيأيضايولرمماعلاقاتهنطاقفتتسعالناسمنبغوالطفل

انحلفة.اممومظاهربينموجبةالعلاقاتتكونوهكذا.الانفعالمط

:معقدةعملةالهو-6

جانبأوواحدةناحيةبدراصةالطغلفهمنحاولأنالعبثمن

اثوعمليةأنحيث،الأخرىالجوانبدوناثوجوانبمنمعين

ومالم،العقلياثوفييوكرالجسميو!اف.التعقيدثديدةعملية

نموهفإنالجسميللنموالضوو!بةاحتياجاتهءدالهمليحصل

)شباعأنكا.الجسميالضعفبنواحييتأثرسوفحتماَالعقلي

الانفعاليةالعاداتاكنسابعلىيساعدهالجسميةالهملحاجات

الطفلتنشثةنحسنأنأردناإذاأنناندركأنوينبغي.ارببجمةالسوية

انحتلفة.اثومظاهربجميعتمامأنعتنيأنفعلينا

افو:جوانبمختلففيفرد!ةفروقفاك-7

تكفيمتحدةأعمارذويالأطفالمنلمجموعةفاحصةنظرةان

انحتلفةامموجوانبفيمختلفةفرديةفروقمنهناكمالنالتبين

الانفعاليةأوالاجتماعيةأوالعقليةأوالجسميةالناحيةفيسواء

الوراثيةالداخليةالعواملمنبكلالفروقهذهوتتحدد.اللغويةأو

البيئية.الخارجيةوالعوامل

افو:إتجاه-8

(1):الطوليالاتجاه(أ)

.73-7؟عى(طبقمرجع)لنرالنفيةالأصسى:اليدالىفؤادمحور(1)
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طوليأتطورأالطفلنمويتطورأي،أسفلإلىأعلىمناثويسير

الجسممنالعلياالأجزاءأفيبمعنى.قدميهأخمعىإلىرأسهقمةمن

أنيستطعفالطفل.والوظيفيالبنافطنموهافيالسفلىالأجزاءتسبق

وقدميه.يديهحركاتفييتحكمأنقبلرأسهحركاتنييتحكم

المثىفيتعلماثوبهويتطوررأسهحركاتالطفلفيه.يتحكممافأول

قدميه.ضبطيحسنحينما

المسعحرفى:الاتجاه)ب(

إلىالجذعمنالأفقيالمستعرضالاتجاهفيالفردنمويتطور

الأطرافإلىيصلحتىللجسمالرأصيالمحورفيفيبدأ.الأطراف

براحةانحتلفةالأشياءعلىيقبضفالطفل.بنانوكلإصبعلكل

الأشياءالتقاطعلىقادراًيصبحأنإلىو!افطيتطورثم،يده

وحدها.بأصابعه

:الخاص-العامالاتجاه)ص(

ومنالمفصلإلىالمجملومنالخاعىإلىالعاممنافويسير

كليةاستجاباتللمث!إتيستجيبفالطفل.الجزئياتالىالكليات

دقيقاً.تفصيلأويفصلهايخصصهاأنقبلومجملةعامة

نأقبللعبتهإلىليصلىبجسمهكليةإستجابهيستجيبفالطفل

العاممنو!ايسيروهكذا.اللعبةلالتقاطيديهيحرككيفيتعلم

فيالحديثةالتربيةاهتتوهكذا.المفصلالحاصإلىالمجمل

بالعباراتاللغويتعلمهالطفلفيبدأ،المبدأبهذاووسائلهامناهجها

الحروفقبلوبالكلمات،الكلماتقبلوبالجمل،الجملقبل

الهجائية.
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:(الافمحلال)المضادالاتجاه()د

النقصانإلىيهدفتراجعاَالبنائيةصورتهفياممويتراجعوفيها

عكسفيالضعفاتجاهاتتنسابوهكذا.والثيخوخةوالهدم

وهذااثو.مظاهرمختلففيهاتندفعكانتالتيالاتجاهات

فيمايضعفأولأنبمعنى،أعلىإلىأسفلمنيسيرالاضمحلال

.الرأسهيفيهيتحركماآخرثمالجزعثمقدميههيالانسانجسم

افوفيتولرالتيالعوامل

والانفعاليةوالاجتماعيةوالعقليةالجسميةمظاهرهبمختلفاممويتأثر

نيالفردحياةلبناءوتتاَزربعضهامعتتفاعلالتيالعواملببعض،واللغوية

العاجلمستقبلهأجلمنالسالفماضيةأصاسوعلىالراهنحاضره

هي:العواملهذهأهمومن.الآجلأو

الأولية:العوامل-أولاً

:مHeredityالوواثة-1

ويقصد.اثوعمليةتوجيهفيتوكرالتيالعواملأهممنالوراثةتعتبر

منالحيالكالًننيالموجودةالعوامل،،جميعسابقأذكرناكابالوراثة

وتعد.(\""الأيهريةبالحليةالأنثيةالحليةتلقيحعمليةفيها.تغالتياللحظة

الأساسيكنلمفإذا،الطفلتكوينفيالأولالأساسالميلادقبلمامرحلة

.15ص(سابقصجع)النفسيةالصحةأسى:القوصيالعزفىعبدمحور(1)
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يكوذوأنلابدلذلك.بالتبعيةميماَيكونأنيمكنلاعليهبنيمافانسليما

نأيجبكا،عقليةأوكانتجسميةالوراثيةالأمراضمنخال!نالأبوين

الجسميةالصفاتىثكاالهمللأن،الحميدةالأخلاقذويمنيكونا

علىالاصلاميحثذلكأجلمن.الأخلاقيةالخصائصأيضأىثوالعقلية

باختارولادتهقبلبالطفليهغبذلكوهو،الموفقالصالحالاختيارحسن.

قولفيذلكويتمثل،الصالحةالزوجةإختيارحسنطريقعنالخيرالمحضن

ولجمالها،ولحسبها،لمالها،:لأضلعالمرأة)،تنكح:اقيالرسول

.(؟)"يداكتربتاط!ابذاتفاظفر،ولدي!ثا

اقي:يقولالوقتنفسوفي

فيفتنةتكنتفعلوهالا،فأنكحوهوخلقهدينهترضونمنجابمإذا،،

الزوجإختيارحسنعلىالاملاميحثناوهكذا.(1)"عريضوفسادالأرض

عثبا+صص!اانرسو!يتثنااوناك،صالحةطيبةذريةلأتاتاصالحهَاالزوجةأو

()"اب+إاوحَرزإكفاءالأإن!حوا،انطف!-تخيروا،،:قولهفي

:2Environment-البيئة

افو.ظاهرةفيتؤلرالتيالهامةالعواملمنأيضأالعاملهذاويعتبر

بدءمنالشخصفيتؤثرالتيالخارجيةالعواملجيع،،بالبيئةوالمقصود

بذرةاختيارمنلابدحسنأنجاتأننبتأنأردنافإذا،كالنبتةفالطفل.(3)"نموه

البذرةهذهلنبتصالحةتربةمنأيضاًلابدكا،الورائةطريقعنوهذاصالحة

البيئة.تمثلوهذه

عليه.)1(متفق

وأحمد.ايرمذيل!اه(2)

اجهقى.واوالحا2والدارقطيماجهابند!اه(3)

.؟5ص(سابقمرجع)اخفيةااصحةا-أ:القوصرالزكجدكتور(4)
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اثومسارتحديدفيالبيئةعواملمعالوراثيةالعواملتتفاعلوهكذا

تكيفهومدىنضجهومشوياتحياتهومسالكنموهتباينوفي،للفردالنف!ي

الانسانوفاعليةتكوينفيوالبيئةالوراثةتفاعلأثرولبيان.عدمهمنؤلوافقه

.(1)الكائن-البيئة*الوراثة:بأنالقوليمكن

:لهرموناتا-3

فيداخليةأعضاءالصماءوالغدد.الصماءالغددإفرازاتهيالهرمونات

يحتاجخاصةكيميائيةمركباتتكوينفيوظيفتهاوتتلخص،الانسانجسم

الجسمأعضاءمعالهرموناتوتتعاون.انحتلفةبأعضاءهالجسمإليها

فيوبتأئيرهاالجنيننموعلبتأثيرهاوذلكالجسمشكلتقر!علىانحتلفة

التغذية.هذهمناستفادتهومدىالطفلتغذيةعمليةتنظيم

تغيرإلىيؤديقدالغددهذه)فرازاتفييحدثقدالذيوالاختلالهذا

فينردادأو،النواحيبعضفيفيقف،الطبيعيمجراهعناثووتحول

.للمرضالفردحياةتعرضقدبطريقةأخرىنواحي

فيرث!تنتالقيالصماءالغددمنعددعلىالانسانجسمويحتوي

والجار،والدرقية،والنخامية،الصنوبريةالغددوهيالجسممنالعلوىالنصف

عنتحدثناأنمبقوقد،التناسليةوالغ!د،والكظرية،والتيموسية،درقية

الرابع.الفصْلفطالغددهذهوظائف

:-الشذية-4

وظائفوتتلخص.اثوعمليةتوجيهفيكبرىأهميةللغذاءأنشكلا

وبنشاطهالحيويةبوظائفهللقيامإيهايحتاجالتيبالطاقةالجسمتزويدفيالغذاء

دار:بيروت.الارتقا!النفسعلمنيدروس،والمراهقللطفلالتربوياثو:دموتيكالمحور(1،

.46ص1979،الربيةة!لا
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ويفيد،نفسياَأمبدنياَخارجيأأمداخليأالنشاطهذااعنسواء،المعتاد

يمذكا،جديدةخلاياتكوينونيالتالفةالحلايااصلاحنيأيضأالغذاء

منها.ووقايتهالأمراضبعضضدبالمناعةالجسم

البيئية:الطفلخبرات-5

ازدادتكلمايعيشهاالتيبيئتهفطالهملخ!إتوتعددتتنوعتكلما

الطفلنتناوليجعلنااثوعلىوأثرهاالبيثةعنوالحديث.نموهمرعةلهاتبعأ

علاقته:حيثمن

مصا4ترعىالتىالأولىالاجتماعيةالوحدةهيفالأسؤ:بأسصق(أ)

نموتوجهالتيالموكراتأقوىعلىتثتملفهيلذلكالفرد

وأقالرله)خوهثمالأولالمقامفيوأبيهبأمهيتأثرفالطفل.طفولته

نفسياَنسيجاًتصبححتىالمؤثراتهذهكبا!ثتتوهكذا،وذويه

.إطارهنيالهمليحيااجتماعيأ

فطالميلاديترتيبهباختلافالهملنموسرعةتختلف:بأخؤء)ب(

اخوتهعنالأولالطغلنموسعةتختلفذلكوعلىالأسؤ.

التقليدهذايسرعمماا!برأخاهيقلدالثانيالطفللأن،الاَخرسن

يولدالذيالأخيرالطفلأما..وهكذاوالثاكالثانيالهملبنمو

للتدليلنتيجةالنواحيبعضفينموهيأخر،أخوتهيكبرأنبعد

.الكباروالأخوةالوالدينمنيلقاهالذي

لذلكتبعأتزدادبوالديهمباشرأإتصالأإتصالهنتيجةالوحيدوالطفل

زاويةمنيؤثرالمباثرالاتصالهذانفسولكن.العقلينموهصعة

لأنذلك،والحركيالجسمياثومنكلفيضارأَإ!أتأخرى

.الأمورمعظمفيدائماًيساعدانهالوالدين

Y% r
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أيضأيولدفهو،مامجتمعداخليولدالفردأنكا:بالثقافت(!)

فيمتص.بهايتأثركايخهايؤلرالمجتمعبهذاخاصةثقافةداخل

الطفلينثأهكذا،والطقوسوالقيموالعرفوالتقاليدالعاداتمنها

معه.يتفاعلثقانيإجتماعيإطارفيلحدهإلىمهدهمنوينمو

الثقافيةللمولراتكاستجابةأمهاالفتاةوتقلدأباهالابنفيقلد

للمجتمع.

الوالدين:آعمار-6

الذينالأطفالأن(؟)Baujatبوجات-ثاقاءافتيالأنجاثادلتفقد

جاوزازوجينمنيواطونالذينمنأطولا!ترةيعيث!وذوو!باشزوج!تصيوارروذ

الأولالطفلحياةمدىأنيعتقدذاطثوعلى.اسشخوخةاأإاضبابامرحلة

الأطفالنسبةأذالأبحاثهذهتؤكدكا.الأخيراطفلىاحياةمدىصاكبر

شة،45سنت!بوخاصةالأمعمرنزيادةتبعاًتزدادوالمعتوه!!نيهو!ثملا

علىاضدرةاانزوجةسلبفيوتعالىسبحانهاللْهحكمةذلكيفسروربما

.اضهذهمنقريباًالائحاب

ائانولة:العوامل-ئانياَ

وهي:اثوتوجيهنيتؤثرقدالتيالثانويةالعواملنتناوللهطفيما

:الحادةالانفطلات-1

الأطفالعلىةدلأ44ه"5ء*ويدوسن)2(أجراهاالتيالأبحاثدلتدقْهل

اليتامىملاجنفييعيضونوالذينسنة14إلى4مناعمارهمتمتدالذين

سرعةتؤخرالحادةالقويةالانفعالاتأنعلىالأبحاثهذهنتاثجدلت،بألمانيا

القلقأن(r)النفسعلماءمنكثيرويقرر.واضحةبصورةالأطفالهؤلاءنمو

.65،66ص(سابقمرجع)لنموالنفيةالأص:اليدالىفؤادكور(1)

.67ص،ال!ابقالمرجع(2"

دار:الرلهاض،الاصلاميالتربوىالنفىعلم:بالجنضداد.د،القاضيمصطفىدوصكلور(3)

.419ص،1981،للنرالمرغ
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حالةلأنذلك.الطفلعلىيؤلرانالحملمدةللمرأةاكلهديدوالفعفالنف!ى

الضارةالانفعالاتهذهلمثلوتجنبأ.الحملعلتؤثروالنفسيةالجسميةالمرأة

قائل:منعزلقولهالزوجةمعاشؤبحسنالاملامأمرنافقد

لتعتدواض!إرأتمسكوهنولابمعروفصرحوهنأوبمعروففامسكوهن...!

(...نفسهظلمفقدذءلكيفعلومن

(231:القرة)

استوصوا،،:اعل!اللّهرسولقال:قالعنهاللةرضىهررةط!أوعن

،أعلاهالضلعفيماأعوجن)و،ضلعمنخلقتالمرأةفإن؟حيرأء!اب

فاستوصوا،أعوجنرللم،تركتهوإن،كسزلهتقيمهذهبتفإن

بالنساء")أ(.

حيثرزقهالهايضمنالاعلامفإنحاملالمطلقةانرأةكانتوإن

وجل:عزلقوله،حملهاتضعحتىعليهاالانفاقالزوجعلىيفرض

وإنعيهنلتضيقواتضاروهنولاوجدآمنسكنتيحيثمناسكنوهن!

فأتوهنلكمأضعنفإنحملهنيضعنحتىعليهنفأنفقواحملأولتكن

(...بمعروفبينكموأتمرواأجورهن

(6:الطلاق)

الحاملالأمبهاتمرقدالتيالانفعالاتحدةمنيقللشأنهمنذلككل

الجنين.نموعلىسيئاًتأثرأتؤثرقدوالتيالحملفترةأثناء

الأمرافى:-2

أثناءالأمراضببعضالأمإصابةأنللشكمجالايقطعلابماثبتفقد

(2)سونتاجأبحاثذلككلدلتكا،الطفلنموعلىتولرالحملخعرة

Sontage.الكينينمادةعلواعقادهاالحملفترةأثناءبالملال!لاالأمفإصابة

عليه.)1(متفق

.66عى(سابقمرجع،للنموالنفيةالأص:اليدابىفؤاد.د(2)
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كليبصممفيصيبهالداخليةالجنينأذنعلىيوكرقد،العلاجأئناء

اثونمرهيعوقأوفيعطلهللطفلاللغوياثوعلىممايولر،جزلطأو

السليم.

العنصرلة:السلالة-3

الأبحاثوتدل،السلالةلنوعتبعأيختلفافوصرعةمعدلأنلاشك

نمو!سرعةتفوقالمتوسطالأبيفىالبحرضعوبأطفالأنعلى(؟)الحديثة

ينتميالتيالسلالةلاختلافتبعأافويتفاوتوهكذا.أوروباثهالأطفال

الطفل.إليها

:المبتسرةالولادة-4

تأثيرهذاوفط،للحملالطبيعيةالمدة)كتمالهمقبليولدونالأطفالبعض

أجراهاالت!الأبحاثدلتوقد.حياتهمعلىورممانموهموسرعةصحتهمعلى

بينالوفياتنسبةأنعلىPoneramcعوبونراثSteinerستينر)2(منكل

المدةهذهنقصتفكلما.الحملمدةمععكسيأتتناسبالرضعالأطفال

المدةهذهقربتكلما،الوفياتنشةزادتكلماللحملالطيعيةالمدةعن

.الوفياتنسبةقلتكلماالطبيعيةالمدةمن

الشمس:وأثعةالنقيافواء-5

أطفالأنوجدفقد.الهمليتنفسهالذيالهواءنقاوةبدرجةاممويتأثر

المزدحمةالصناعيةالمدنأطفالنمومنأسرعبمعدلينمونوالسواحلالريف

اثومعدلصرعةفيفعالأثرلهاالشمسأشعةأنوجدكذلك.بالسكان

البنفسجية.الأشعةوخا!ة

.67عى،السابقالمرجع"ا(

.67ص،الابقالمرجع(2)
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افومرحل

اثومراحلعنالحديثبهمانبدأبخيرالكريمالقرآنيخبرنا

انحتلفة.

تعالى:اللّهقال

منثمترابمنخلقنامفإناالبثمنريبفيكنغ)نالناسأيهايا!

الأرحامنيونقرلكملنبينمخلقةوغرمخلقةمضغةمنثمعلقةمنثمنهمة

يتوفىمنومنكمأضدآلتبلغواثمطفلاًنخرجكمثممسمىأجلالىنثاءما

(...شيئاَعلمبعدمنيعلملكيلاالعمرأرذلإلىردمنومنكم

(5:الحج)

وجل:عزوقوله

بعدمنجعلثمقوةضعفبعدمنجعلثمضعفمنخلقكمالذياللة!

القد!(العليموهوءا!ثيمايخلقوشيبةضعفاَقوة

(54:)ال!م

قائل:منعزوقوله

ثمطفلاًيخرجكمثمعلقةمنثمنطفةمنثمترابمنخلقكمالذيوهو!

مسمىأجلاًولتبلغواقبلمنيتوفىمنومنكمشيوخألتكونواثمأثايملتبلغوا

(تعقلونولعلكم

(IY)غافر:

مراحلعن،الزمانمنقرنأعشرأرلعةمنذ،تعالىالحقيخبرناهكذا

على،الث!يخوخةوحتىالنهمةتكونمنذالانسانبهايمرالتي!انحتلفةافو

.تتجزألاواحدةوحدةأنها

اثوعمليةوإن،تتجزألاواحدةوحدةتعتبرالانسانحياةأنشلثولا

حتيمسترةعمليةافوأنيعنىوهذا،الخارجمنوليسالذاخلمنتنبعث

فإنذلكوعل.النهادوتكوينهنضجهيكتملعندهامعينةمرحلةعنديقف
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عمليةتكنلمْ)نصعبةعمليةمنفصلةمراحلإلىافوفترةتقسيمعملية

نهايةتحديدامكانيةعدم.منتأقطالصعوبةهذهمصدرأنوالواقع.عسو

تلكوبدايةالمرحلةهذهنهايةانحيث.تليهاالتيالمرحلةبدايةمنعرحلة

مختلفةمراحلإلىو!اةر!فلتقسيمنافإنذلكوعلى،متداخلتانتليهاالتي

يتضحبل،معينةسنعندحياتهمنجديداَعهدأل!دأالانساننْايعنيلا

لها.التاليةالمرحلةومنتصفو!امراحلمنمعينةمرحلةمنتصفبينالفرق

العلميالتبسيطبقصدذلكفإن،مراحلإلىو!اتقسيمنحاولكنافإذا

يحددمعينلمقياستخضعلاالتقسيماتأنوطالما.فقطالدراسةلأجل

فيالعلماءاختلفلذلك،أخرىمرحلةونهايةمعينةمرحلةبدايةقاطعةبصورة

.الأدقهوتقسيمبأينقطعأننستطيعلاكا،مراحلإلىافوتقسيم

إلىاثوتقسيمعليهاقاتالتيالامس!أهمنستعرضأنسنحاوللهطوفيما

مراحل:

افو:مراحلليقسيمالختلفةالأمسى

:النديالأساس-1

الغدةأنفيلاحظ.عدمهمنالغديالنئاطأساسعلىالتقسيمهذايقوم

العمرمنالطفلليلغعندمانموهايقفثم،الحياةبدأفيتنشطالتيموسية

مرحلةحتىالضمورنيوتظلالضمورفيالسنهذابعدتبدأحيثسنة11

.البلوغمرحلةعندتضمرأنهايلاحظالصنوبريةالغدةكذلك.الشيخوخة

مرحلةبدايةنينشاطهاوتبدأالطفولةمرحلةفيكامنةفتظلالتناسليةالغددأما

مرحلةنيتضمرأنلاتلبسثم،البلوغعندنضجهازيكتملالمراهقة

الشيخوخة.

مرحلةالىالفردحياةالعضويةالغد!ةالظاهرةبهذهالمقمونيقسموهكذا

شيخوخة.مرحلةثموبلوغومراهقةطفولة
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عي:لاجتماالأسايا-2

.اه!شيعيالتيببيئتهالطفلعلاقةتطورأساسعلىالتقسيمهذايقوم

مدىلأنذلك.التقسيمهذايكونالعلاقةهذهدائرةإتساعمدىأساسفعلى

الدائرةهذهسعةكانتولما.الهملععمرطرديأ-يتناسبالعلاقةهذه

أساسعلىالتقسيمهذااعتمدفقد،الأطفاللعبفيواضحةتبدوالاجتماعية

.الأطفاللدىاللعبونوعيةطبيعةدراسة

:ابتالية)1(المراحلنيالأقسامهذهوتتلخص

نأدوندوحدهاللعبإلىالهمليميلوفيها:الانعزالكااللعبمرحلة(أ)

أحد.يشاركه

،الآخرقمعاللعبإلىالطفليميلا!و:الانفرادياللعبمرحلة)ب(

معهم.يلعبمنعنتميزهبفرديهلنفسهيحتفظولكنه

الجماعةمعاللعبالىالهمليميلوفيها:الجماعياللعبمرحلة)ب(

روح!ؤكدوبذلكصحيحأاجتماعيأتفاعلاَمعهايتفاعلحيث

فرديته.يؤكدأنقبلالجماعة

:(2)(الحليمرجالتقسيم)الترلويالأم!اس-3

تناسببالتعليمخاصةوخططبراجوضعأساسعلىالتقسيمهذاويقوم

قدراتهواستغلالالترقيعلىللهملعوناَذلكليكون،العمرمنمعينةفترات

ويكادهذا.ومقدرةنضوجمناليهوصلمايناببماواشعداداتهوإمكاناته

وجهةمنالتعليميةالهملحياةلمراحليقَالاالتقسيمعلىكبيرإتفاقيوجد

الثعليم:رجالنظر

.Arعى،الابقالمرجع(1)

(jjs;?r) (Y7-46عى،1974القلمدار:الكوت،التعليميالنفىعلم:بركاتخيفةددر،.
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الثانية.سنحتىالميلادمن:الرضاعةمرحلة-الأولى

والخامسة.الثانيةبين:الحضانةمرحلة-ال!مانية

.(التعليمقبلمامرحلة):الروضةمرحلة-الثافة

ع!شؤ.والثانيةالسادسةبين:الابتدادالتعليممرحلة-الرابعة

العاشؤمن:()المتوصطالاعدادىالتعليممرحلة-الخامسة

عشؤ.الخامسةأوعثرةالرابعةإلىعشؤالثانيةأو

عشؤالخامسةأوعشرةالرابعةمن:الثانويالتعليممرحلة-السادسة

.عشرةالثامنةإلى

الثانيةإلىعشؤالئامنةمن:الجامعيالتعليممرحلة-السابعة

والعشرين.

سنة.22سنبعدماوهي:التعليمبعدمامرحلة-الثاشة

نهايتهاأوبدايتهاحيثمنالمراحلهذهحدودإختلافحظويلاهذا

انحتلفة.البلادفطالتعليمسياسةبحسب

النفسي:الأساس-4

و!المراحلالنفسيةالحصائصتمانرأساسعلىالتقسيمهذاويقوم

لمراحل(1)التاليالتقسيمتبنيعلىالنفسعلماءيتفقويكادهذا.انحتلفة

افو:

.الميلادقبلمامرحلة:الأولى

المهد.سنيمرحلة:اننية

.المبكرةالطفولةمرحلة:انلئة

.المتأخرةالطفولةمرحلة:الرابعة

56عى،(سابقمرجع)ايربوىالنف!علم:عاعزكيأحمد.د(؟)
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المراهقة.مرحلة:انمسة

الرشد.مرحلة:السادمة

ضؤنيالمراحلتلكمنمرحلةكلباختصارنتناولسوفلهطوفيما

الاسلامية.النظروجهةمنانحتلفةاثوأبعاد

:الميلادقبلمامرحلة-أولاَ

الحي)الأيهريةالأمشاجفيهاتتحدالتياللحظةمنالمرحلةهذهتبدأ

الحارجيالغلافالأيهريالمنويالحييخترقعندماأي،والأنثوية(المنوي

حياةتبدأوفهابهاالتيانحصبةالبيضةتنشأوهكذا.الأنثويةللبويضة

الجنينبهايمرالتيوالمراحلبالأطوارالحديثالعلميخبرناأنوقبل.الجنين

تلكعنالزمانمنقرنأعرأ!رلعةمنذالكريمالقرآنأخبرنافقد،أمهرحمفي

قائل:منعزلقولهمصداقأالمراحل

مكين*قرارفينطفةجعلناهثم!طينمنسلالةمنالانسانخلقناولقد!

فكسوناعظامأالمضغةفخلقنامضغةالعلقةفخلقناعلقةالنهمةخلقناثم

الخالقين(أحسناللةفتباركآخرخلقأأنشأناهئملحمأالعظام

(12:14:)ا.لمؤمنون

الجنينكانولما.الهملتكوينفيالأولالأصاسالمرحلةهذهؤلعتبر

معاشؤحسنبوجوبالاسلامنادىفقدلذلك،للأمالنفسيةبالحالةيتأثر

الفصل.هذافيسابقاًذلكذكرناكااووجات

المهد:سنىأوابرضاعةمرحلة-ثانياَ

وعقليأخلقأالهملسلوكعلىالموكرةالمراحلأهممنالمرحلةهذهتعتبر

وجل:عزلقولهسنتانالاسلامنظروجهةمنالرضاعةوفترة.ونفسياَ

(...الرضاعةيغأنأرادلمنكاملينحولينأولادهنرضعنوالوالدات!

(233:البقرة)
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منممالهالهافإنالأممنخصوصأالرضاعةعمليةإتمامأنشكفلا

منالكثيريناديلذلك.للهملالنفمديامموسيرحسنفي)يجابيةموكرات

وينكرون،للهملالسويللنموبالنسبةالطيعيةالرضاعةبأهميةوالأطباءالمربين

العملإلىلخروجهننتيجةالأمهاتبعضإليهاتلجأقدالتيالصناعيةالرضاعة

اثو.عمليةسيرتعرقلسيئةآثارمنلهالما،ذلكماشابهأو

عنالمرضعةوبأخلاقياتبلالمرضعةبلبنواضحاًتأثراَالطفلويتأثرهذا

.لبنها"1(طريق

:قولفيذلكاعل!الرسوللنابينوقد

تسترضعوالا،،،أخرىروايةوفي(((الحمقاء)الورهاءتسترضعوالا،،

."يورثاللبنفإنالحمقاء

بيتهاشؤونرعايةعنكاملةمسؤوليةمسؤولةالمرأةالاسلامجعلولهذا

الأم!ر،رعيتهعنمسؤولكلكمراعكلكم،،:اعل!لقولهأبنائهاتربيةوحسن

فكلكم،وولدهزوجهابيتعلىراعيةوالمرأة،بيتهأهلعلىراعوالرجل،راع

.(1)"رعيتهعنمسؤولكلكم،راع

:(والمتأخرةوالوسطىابكرة)الطفولةمرحلة-لالثا

ا.لأطفاللأننظراَ،الغدلرجلبالنسبةاممومراحلأهممنالمرحلةهذه

يعيشونها.التيالبيئةمعالصحيحالتوافقاكتسابفيلدأونالمرحلةهذهفي

.والعرفوالعاداتوالتقاليدوالقيمالأخلاقدروسأوليتلقونكاأنهم

الصبيانأمروا،،:عل!الرسولضوللهذا.الجنسيةالفروقتعلمفيييدأكا

،(سابقمرجع)الاسلاميايربويالنفسعلم:بالجنمقداد.د،القاعيسطفى!وسف.د(1)

.97ص

عب.تنق(1)
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فيبينهموفرقوا،صنينعشرفيعيهاواضربوهمسنينلسبعبالصلاة

(؟)."المضاجع

نحوالانفعاليةالعاداتتكوينفيالمرحلةهذهنيالأطفالكاءيضرع

ءابَاللسواءالمرحلةلهذهالتربويةالأهميةتتضحهنامن.والأشخاصالأشياء

الواضحالتفريقعليهميجبحيث،التربويةالعمليةعلىالقائمينأوأوالأمهات

بين،ههووِماهو"خيرمابين،حرامهووماحلالهومابينللطفل

تكوينعلىالطفلنتغويدالمناسبالوقتهوفهذا.خبيثهووماطيبهوما

امم!الكريمورسولهتعالىاللَةحتمثلالمرغوبةالطيبةالانفعاليةالعادات

العواطفمنذلكغيرإلىالخروفعلوالأمانةالصدقوحب،الوالدينوحب

والحيانةالكذبتجاهلديهمسالبةعاطفةتكوينالوقتنفسوفي.الموجبة

الممقؤلةالسالبةالعواطفمنذلكغيرالىوالحسدوالحقدوالأنانيةوالنفاق

.-مستحبةالغر

:(ابلوغ)المراهقهَمرحلة-رابعأ

الجسميالنضجنحوالتدرجتعنيAdolescenceالمراهقةكلمةإن

كلمةبينالواضحالفرقلنايتضحهنامن.والاجتماعيوالانفعالمكاوالعقلي

وهوافوجوانبمنفقطواحدجانبعلىتقتصروالتيبلوغوكلمةمراهقة

معالمواكتسابالتناسليةالغددنضجبهضصدإذنفالبلوغ.يصه!نجلاالجانب

الراشد.نائ!نالامرحلةالىالهمولةفترةمنبالطفلتنتقلحيثجديدةجنسية

الوراثيةوالعواملالجنسلاختلافتبغاَالبلوغلمرحلةالزمنيالمدىويختلف

والمناخية.ايطيعيةالبيئةوكذلك

.والحاآداودوأبوأحمدرواه(1)

223

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


منكلتهموالتى،الفردحياةنيالهامةالمراحلمنالمرحلةهذهوتعد

،الأبناءمعاملةفيوفنوفطنةكياسةتتطلبحيث،المرل!وكذلكوالأمالأب

حتيومهاراتهواستعداداتهقدراتهحسبالمجتمعفيمكانتهمنهمكلو)عطاء

الثقانيوالتعميروالحضاريوالانسانيالدينيافوفيالحقةالفرصلهتتيسر

.المجالاتمختلففيوالملمي

:()،الأئ!دالريف!دمرحلة-خامساَ

لقولهمصداقأالأرلعينسنوحتىالمراهقةمرحلةعقبالمرحلةهذهوتبدأ

تعالى:

نعقكأضكرأنعنيأوربقالسنةأرلعينوبلغأشدهبلغإذاحتى...!

ذريتيفيليوأصلحترضاهصالحأأعملوأنوالديوعلىعليأنعتالتي

المسلمين(منو)نيإليكتبتإني

(15:الأحقاف)

والقيمبالففيلةالنفسؤشبعالعقيدةبرسوخالمرحلةهذهتمتازوهكذا

سبحانهاللةإلىالاهتداءفيسليمعقلىبمنهجواقتناع،الساميةالأخلاقية

وتعالى.

الشيخوخة:مرحلة-مادم!أ

إلىافوفيهيتراجعحيثإضمحلالمرحلةالشيخوخةمرحلةتعتبر

الئقالاتجاهاتعكسفيالضعفإتجاهاتفتنساب.المضادالاتجاه

-َثستبح!4أنقبل-الأرجلحركاتفتبطوء،افومظاهرفيهاتسيركانت

.َعفإذا.افومسارعكسإتجاهفيالاضمحلاليسيروهكذا.الرأس

فإأسفلى!ميسيرالاضمحلالأننجدأسفلإلىأعلىمنيسيرافو

أصلأ،منهانشأالتىالأواالضعفمرحلةإلىالانسانيعود،وهكذا،أعل

قائل:منعزلقولهمصداقأ
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بع!منجعلغتوةضعفبعدمنجعلثمضعفمنخلقكمالذياللَة!

القدير!العليموهويئاءمايخلقوشيةضعفاًقوة

(،دبز)الر:

مراحاعنأهميةتقللاخاصةمعاملةإلىالمرحلةهذهأفرادويحتاج

اتقدوواوالحنانوالرعايةالعطفمنمزيدالىيحتاجونحيث،الأولىالطفولة

وجل:عزلقوله

الكبرعندكل!لغنإماإحسانأوبالوالدينإياهإلاتعبدواألاربكوقضى!

كريما*قولاًلهماوقلولاتهرهماأفلهمافلاتقلأوكلاهماأحدهما

(صغيرأربيانيكاارحمهماربوقلالرحةمنالذلجناحلهماواخفض

(23،24:الاساء)

:قالأنهاعلتئالرسول"-وعن

.(؟)"كبيرناويوقرصغيرنا!حملممنمناليس،،

منقدموهلماًا!دقتللكبارومعاملتنامعاشرتناحسنضرورةيؤكدهِذا

.وعطاءوجهدبذل

(1)li*الترمذي.

225

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


http://www.al-maktabeh.com



الثامنالفصل

التعلم

ب!لاويعلمهمآياثكعلهميتلؤرسولاَذِثموابعثربنا

الحكيم(العزفىأنتإنكوفىكيهموالحكمة

(1؟9:البقرة)

مقدمة.

العحلم.معنى

الحلم.تعريف

اليحلم.شروط

النفج.

الممارف!ة.

.ةي!ادلا

العحلم.نظربات

.بافلوفنظرية:أولأيم

.جالرينظربة:لانياً*

لورنديك.نظربة:ثالثاَء

الجشتالت.نظرية:8)إبعأ*

هل.كلاكنظربة:خامساَيم

سكينر.نظربة:مادماَء

الجيد.الحلمعلالمضاعدةلمإ!علا

الحلم.نتائج
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الثامنالفصل

التعلم

مة:مقلى

لقولنريضةالعلمطلبأنيعتبرأنهلدرجةالتعلمعلىالاسلاميحث

إن،،:!ةقياو!ال.(1)"مسلمكلعلىنريضةالعلمطلب،،:اعلتئاوسول

كايخبرنا.(2)"يصنعبمارضاءالعلملطالبأجنحتهالتضعالملأئكة

يطلبطريقأعلكمن،،:لقولهالجنةإلىيؤديالعلبمطريقأناعلتىالرسول

.(3)"الجنةإلىطريقابهاللةسلكعلماًفيه

تعالى:يقولوالعلماءالعلمتكريمشأنوفي

تعملونبماواللةدرجاتالعلمأؤلواوالذينمنكمآمنواالذيناللة!فع..!

خبير(

(11:المجادلة)

ان:الرسوليقولالمجالهذاوفي

وعالماَ،ولاهوما،تعالىاللةذكرإلا،نجيهاماوملعون،ملعونةالدنيا،،

.(4)"متعلمأأو

.ي!بلاها!ل-(1)

.عسالبنصفوانحدثمنوصححهوالحاآحبانوابنأحمدأخرجه(2)

.هررةأدحديثمنملمأخرجه(3)

.النرمذيرواه(4)
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نأيجبالمسلمفالانسان.الانسانسلوكيتهذببالتعلمأنشكفلا

اللةعبادةكيفيةيتعلمأنأيضاًوعليهالاسلامأقرهاالتيالاعلاميةالآدابيتعلم

الذيالسويالسلوكأساليبيتعلمأنكذلكوعليه،والسنةالكتابوفقتعالى

طيبهوما،شرهووماخيرهومافيتعلم.الاسلاميالثرعبمعيتفق

.حرامهووماحلالهوما،خبيثهووما

المدرسةأسوارداخلالتلميذيتلقاهالذيذلكبالتعلمنقصدلاونحن

الفرديتعلمهماكلهوبالتعلمنقصدلهكن،الدراسيةالحجرةجدرانأو

يتعلمفالفرديعيثها.التيللبيئةومعايشته)حتكاكهخلالمنويكتسبه

البيئة.معوالتكيفالتوافقعمليةعلىتساعدهشتىأمورأالبيئةمنويكتسب

تعلمعمليةحدوثعلىتدلأوتعبرالبشريالنشاطمظاهرأنشكولا

ليعيق،يتعلمإنسانفكل.الحياةفيأماسيةعمليةيعداذنفالتعلم.وراءها

ويفقدقيمتهاالحياةتفقدقدهذهالتعلمعمليةوبدون.ليتعلميعيقأنهكا

جعلتالتيهيالتعلملعمليةالعظيمةالقيمةهذهولعل.حضارتهالمجتصع

بل،التعلمبموضوعيهتمونوالمعاعرينالقدامىالنفسعلماءمنالكثير

التعلم.هيالبشريللعقلالأساسيةالوظيفةأنيعتبرونجعلتهم

ال!حلم:معنى

يتدربمالفردالتعليميالموقفهذانتموردعناالتعلممعنىنفهملكي

المحاولاتفييتعزالثمخعىهذاأنلوجدنا،مرةلأولالكاتبةةلَالاعلى

عنفضلأهذا،قليلةكلماتبضعكتابةفيطويلأوقتاَيستغرقوقد،الأولى

التدربمنفترةبعدنلاحظولكن.فيهايقعالتيالأخطاءمنالكئيرظهور

وان.الكاتبةةلَالاعلىالكتابةطريقةبالفعلتعلمقدالفردهذاأنالمستمر

ةلَالاعلىالكتابةلمهارة)تقانهمند!رنأنالتدريبباستمراريستطيعكان

الكاتبة.
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تغيرأينلحظلمأننارغم.تعلمقدبأنهالفردذلكعلىنحكموهنا

.الفردلهذاحدثتتإ!غتأو

هو:الاَنأذهانناالىيتبادرالذيوالسؤال

،؟تعلمقدبأنهالفردذلكعلىحكمناكيف"

حدثلما،مباضؤملاحظةملاحظتهايمكنلاالتعلمعمليةأنشكلا

ولكن،تعلمهالمرادالتعليميللموقفتعلمهازاءتإ!غتمنالفردداخل

هما:مباثؤملاحظةملاحطهيسهلما

مث!إته.بمختلفالفردفيهيوجدالذيالتعليصيالموقفل-1

أداءأدقبعبارةأو،التعليميالموقفهذاتإ!ثم)زاءالفردإستجابات-2

الموقف.هذافيالفرد

موقففيالفردبهايأتيالتيالاستجاباتمجموعهوفالأداء

يمكنكا،مباشؤملاحظةملاحظتهيمكنماهوالأداءوهذا.معين

.القياسطرقمنبأخرىأوبطريقةقياسه

:الأداءفيتيرالحلم

الخارجيةالمث!إتمجموعةهوالتعلممنيلاحظماأنقررناأنسبق

الاستجاباتمنمجموعةالفردفيتستثيروالتيالتعليميبالموقفالمرتبطة

ملاحظت!يمكنالأداءهذاأنوطالما.الأداءمجموعهافيتشكلوالتي

."الأداءفيتغيرهو":إذنفالتعلم،قياسهيمكن

هو:الآننفسهيفرضالذيوالسؤال

"؟تعلميعتبرالأداءفطتغيركلهل"

عنالناتجالأداءنيالتغيربيننفرقأنيجبالسؤالهذاعلىللاجابة

من:كلعنالناتجالأداءفىوالتغيرالتعلم
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1-التعب.

2-النضج.

ومقدرةطاقةفينقصاناًأوتخاذلاَيكونماغالباًفالتعب:الحب-

نحوَإ!غتيكونالتعبعنالناتجالأداءفيالتغيروبالتالي.الفرد

يكونالتعلمعنالناجمالأداءفيالتغيربينما،الأداءمنالأسوء

الأداءفيالئغ!إتأنعنفضلاًهذا.الأجردوالىالأفضلإلىأمًلاد

تإ!تلابينما.أسبابهابزوالتزولماسرعانمؤقتةالتعبعنالناتجة

.ومستقرةثابتةالتعلمعنالناتجةالأداءفي

فيكامنةتكونالنضجعنالناتجةالأداءفيالتغ!إت:افضج-2

عواملالىالتغيرهذا!جعثمومن.الحيللكائنالتثريحيالتركيب

طفيفأ.تأثيرأإلامظاهرهعلىالحارجيةالعواملتؤثرولاعضويةداخلية

تمامأ،ذلكعنيختلفاِلتعلمعنالناتجالأداءفيالتغيربينما

معهاويتفاكلالفردبهايحتكالتيالحارجيةللعواملمباشؤيخضع)ذ

التعليمى.الموقففط

التعريفاتنستعرضلمطوفيما.تعلماَيعتبرالأداءنيتغيركلفليسإذن

التعلم.لمفهومانحتلفة

الحلم:تعريف

للأهميةذلكورجع،التعلمبموضوعالنفسعلماءمنكثيراهغ

سلوكهتعديلعلىوالمهارةالقدرةالفردإكسابفيالتعلملعمليةالكبرى

تساعدهكا،العمليةحياتهفيتصادفهالتيالمشكلاتحلمنليتمكن

أهمومن،يعيشهاالتيالبيئةمعوتكيفأتوافقأأكرعلاقةإحداثفيأيضأ

التعاريف:هذه
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:Gat!تريفجيتس

والدوأفعالحاجات)شباععلىالمساعدةالوسائلاكتسابعمليةبأنه،،

"الأهدافوتحقيق

كا،التعلمعمليةحدوثفيوالحاجةالدافعدورجيتسيوضحهكذا

التعريفهذاكانلان.المشكلاتحلصورةالتعلميتخذمامحع!%أنه

يتعلمأنيحدثفقد،التعلما!فيحدثالتيالمواقفجيععلىينطقلا

الصدفة.بطريقتأقيبلتعلمهاضصديكنلمخؤالفرد

:هGuilfordجيلفوردتعريف

")ستثارةعنناتجالسلوكنيتغيرأيبأنه،،التعلمجيلفوردعرففقد

.معقدةلمواقفيكونوقدبسيطةمنبهاتلأثرنتيجةيكونقدالتغيرهذا

مننغيرأونعدلمامحع!%لأنناوضوحأاكزالتعريفهذايكونو!مما

اليومية.حياتنافينواجههاالتيللمث!إتوفقأسلوكنا

الحلمفروط

الأطفالنتركأنفلايجب،الموجهالهادفالتعلمهويهمناالذي

ونوعيةطبيعةلهمنحددوإنما،فيهايعيشونالتيالبيئةمنعضوائياَيتعلمون

فطتلميذكلالههايصلمعينةمستوياتأيضأنحددكا،التعليميةالمواقف

المناهجنختارثمالمثودةالتعليميةالأهدافنقرروبالتالمكا.تعليميةمرحةكل

نشطةتعلمعمليةلياشرالذيللمعلمالقياديالدوريأقيوهنا،والمقررات

معينة.أهدافتحقيقبهاْغصدهادفة

لهط:فيمانوردهامعينةشروطلهالهادفوالتعلم
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لنضجا:أولاَ

إلىترجعوالتيالحيالكائنفيالداخليةتإ!غياظكبالنضجيقصد

فهي،للفردالداخليبالتكوفىمحكومةالتغ!إتهذه.الفسيولوجيتكوينه

نيأساسياًدورأتلعبلاالخارجيةالبيئيةالعوامللأنوالتعلمالخؤعلىسابقة

.التغ!إتهذهخلق

(؟):واليحلمالنضجبينالعلاتة

أساسهافيترجعالنضجتإ!غتف.والتعلمالنضجبينفرقهناك-1

عنالناتجةالتغ!إتبينما.نفسهالفردبتكوفىخاصةداخليةلعوامل

.بالفردالمحيطةالخارجيةالبيئيةالعواملإلىترجعالتعلم

علىيتوقفمعينموضوعتعلمأنبمعنى،النضجعلىالتعلميتوقف-2

المرادالخؤلموضوعالنضجهذامناسبةومدَىالفردنضجمستوى

طريقةالسادسالشهرفيطفلنعلمأنمثلأالعبثفمن.تعلمها

هذهلتعلمالمناسبالنضجمستوىيصللمالعفهموينموهلأنالمئي

النفج.علىالتعلميعتمدهنامن،المهارة

سنالهملبلوغأنبمعنى،التعلملحدوثكافغيروحدهالنضج-3

لكنه،الكتابةأوالقراءةعلىالقدرةيكسبهالابتداثيةالمدرسة

لهتيسرالاإذاالقدرةهذهاكتسابالأحوالمنبهـاليستطيعلا

التعلم.ضروطمنكشرطالممارسةدورلنايتضحوهنا.ممارستها

.332عى(طبقمرجح)التربوىالنضىعلم:4صازكيأحمدكور(1)
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وسةلمماا:نيألا

مهارةبتعلمالخاعىالتعليميالموقفعنسابقأذكرناماإلىبالعودة

هذهيتقنأنلهكانماالفردذلكأنلنايتضح.الكاتبةالآلةعلىالكتابة

فيبهأدتوالتيالعديدةالمحاولاتوممارسةالتدريبباصتمرارالاالمهارة

تحتإلايحدثلاالتعلمأنلنايتبينهنامن.المهارةهذهخ!لمإلىالنهاية

تعلميحدثلاأنهبمعنى،التعلمشروطمنثرطفالممارسة.الممارسةشرط

تعلم؟إلىتؤديممارسةكلبالضرورةهلالآنوالسؤال.مارسةبدون

أنناذلكعلىوالدليل،تعلمالىتؤديممارسةكلبالضرورةفليست

تحسنأيلهاأدائنافييحدثأندونالمعتادالحركيسلوكناأساليبنمارس

الوجهغسلمثليومكلنمارصهاالتيالصباحأعمالمثل،للمارسةتبعأ

"هذهأنننىلاولكنيوميأنمارسهاأننارغم،السيارةوقيادةالملابسوارتداء

تعلمهاإلىبناأدتالتيالممارسةتحتسلوكيةأنماطمايومأكانتالأمور

والممارصة.جديدأيإليهاتضيفلاأخرىممارساتأيأنحتىوإتقانها

التكرارييننفرقأنبناويجدر.بحذافوسلوكينمطتكرارهيباختصار

فيمثلأطفلإلىيطلبكأنالقحفالتكرار.المعززالتكراروبينالزليبالقح

كتابةفيأخطأدق"هنأوبفرضمراتعدةمعينةكلمةبكتابةالابتدائيةالمرحلة

الكلمةكنابةإلىيصلسوفبأنهذلكيعنيفهل،الأولىمحاولاتهفيالكلمة

مالمالخطأالكلمةكتابةيكررسيظلبالطع؟الأخيرةالمحاولاتفي!حيحة

فإذوبالتاليالموجهالمعززالتكراريكونوهنا،الصوابالىوينبهأحديوجه

افطهوالتربويةالعمليةفىيأيهرأنيجبالذي،الممارسةنمط
"---حى،

خاساتفيْتوجيهللمدرسالاساسيةالمهمةتظهروهنا.الموجهأوالمعزز

.الأداءفيالتحسنمعهيتحققتوجيهاًالتلاميذ
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افعيةلدا:لثأثا

الدافعية:ىمعن

،بالذاتخاصةحالةإلىيشيرلافرضىتكوينأوعاممفهومالدافعية،،

فالدوافع(؟)"انحتلفةالمواقففيالحيةالكائناتسلوكمنعليهيستدلبل

البيئةفيمعيناًسلوكأليسلكتدفعهوالتيالحيالكائنفيالكامنةالطاقةهي

لتحقيقوغاياتهأهدافهالحيللكائنترسمالتيهيالدوافعهذه.يعيشهاالتي

الحارجية.بيئهمعممكنتكيفأفضل

ولكن.الخامسالفصلفيبالتفصيلوأنواعهاالدوافععنالحديثأسلفناوقد

وأنلابدفالتعلم.التعلمبموضوععلاقتهاحيثمنالدوافعالآنيهمناما

الكائنلدىتؤلرحالةلوجودكنتيجة،معينسيكولوجيموقففييحدث

معين،دافعوجودعنالناتجةالتؤلرحالةإزالةإلىالنشاطهذاويهدف،الحي

الدافع.هذايشبعلماحاهذهالتؤلرحالةتزولماوسرعان

الوظائففيالتعلمعمليةفيالدوافعوظيفةتحديديمكنذلكوعلى

الآتية:الثلاث

(2":الدوافىوظيفة

تثيروالتي،الحيالكائننيالكامنةالانفعاليةالطاقةتحررالذوافع-1

لعمليةالأولىالأمس!تعدأنواعهاباختلاففالدوافع.معيناًن!ثاطاً

التعلم.

منغودونمعينلموقؤ!يستجيبأنالفردعلىتمليالدوافع-2

.335عى،الابقالمرجع(1)

.337-336ص،البابقالمرجع(2)
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هذافيالتصرفطريقةأيضأعليهكاتملي،الأخرىالمواقف

الموقف.

تشبعالتيالوجهةوهي،غيرهادونمعينةوجهةالسلوكتوجهالدوافع-3

لديه.التؤلرحالةتزولثمومن،الحىالكالًنعندالناشئةالحاجة

سلوكاًيسلكتجعلهتشبعلمالحيالكائنعندمعينةحاجةفوجودإذن

فياتبعتالتيالأصاسيةالقاعدةهيوهذه،حاجتهإشباعبهدف،معينأ

تلكأهمومن.الحيواناتمنمختلفةأنواععلىأجريتالتيالتعلمتجارب

،الطعامإلىالحيوانحاجةهوالتجاربهذهيِفاستخدمتالتيالقويةالدوافع

،الطعاممنحاجتهليشبعالطعامإلىالوصولطريقةيتعلمأنالحيوانوعلى

التعلم.نظرياتفيتفصيلأذلكذكرسيليكا
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الحلمنظريات

Pavlovبافلوفنظرية:أولاً

البسيطالاثتراط

Simple Conditioning

1بافلوفإيفانيعتبر 91"i - 1849 ) Evan Pavlov)العالم

عالماًبافلوفيكنولم.البسيطالاشتراطنظريةصاحبالروسىالفسيولوجي

كانفقد،الأعضاءوظائفعلمفيمتخصصاًكانولكنه،النفسعلماءمن

الفعلبالصدفةاكتضفعندمااووبلدىالهضمفسيولوجيابدراسةمهتمأ

سيلانأنلاحظفقد.التعلمفينظريتهعليهبنىالذيالشرطيالمنعك!

استجابةأصبح،الطعاملمضغطبيعيةإنعكاسيةاستجابةوهوالكلب.لعاب

،الطعاميقدمكانالذىالحارسرؤيةمثل،المضفيعمليةغيرأخرىتإ!ثمل

أقدامه.وقعع!ملمجردحتىأو

نفسهالحارسأنفنعجبلأنه،بافلوفتفكيرالظاهرةهذهأثارتفقد

بادرولهذا،لهطبيعياًًإ!ثمليسكونهبرغماللعابتئيركانتأقدامهوقعأو

.الظاهرةهذهلدراسةتجارلهبإجراء

التجرشية:الوتائع

الغدةأنابيبإحدىيحوللكيللكلبجراحيةعمليةبافلوفأجرى-1

ثمومنالخارجإلىاللعابيسيلحتىالخارجيالسطحإلىاللعابية

وقياسه.جمعهيمكن

يألفوجعلهالتجربةحجرةإلىشفاءهبعدالحيالكائنبافلوفأدخل-2

التجربه.فيهستجرىالذيالمكان
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أنبوبةووضع،الحركةمنيمنعهحتىأرجلهوقيدمنضدةعلىأوقفهثم-؟

.جوعحالةنيالكلبوكان،اللعابلاستقبالاللعابيةالغدةأسفل

الصوتإنتهاءوعقب،ثواني8أو7لمدةجرمىصوتبإصداروبدأ-4

سيلانبافلوفلاحظوحينئذ،الكلبفمفيالهمامبوضعيقوممباشؤ

.اللعاب

صوت)تهاءبعدالهمامتقديمتعاقبعمليةفيبافلوفاستمروقد-5

حوالمطوبعد.مرةكلفياللعابسيلانيلاحظوكانمباضؤالجرس

إفرازفيالكلببدأ،الطعامووضعالصوت)صدارتعاقبمنمرة30

.الطعامتقديمانتظاروبدونالجرسلصوتعاعهفوراللعاب

بأن،الجرمىصوتحماعبمجرداللعابسيلظاهرةبافلوففسر-6

هذهعلأطلقوقد.اللعاب)نرازعلىاكنسبْالقدرةالجرسصوت

.(1)"الشرطيالمنعكسالفعل،،الظاهرة

اليحلم:تانون

هوبافلوفنظريةفيالتعلمقانونأنلنايتضحتجرلييةوقائعمنتقدممما

الضرطية،العلاقةتكوينعنالمسؤولالوحيدالقانونوهو"الزمنيالاقتران،،.

طبيعيأحدهمامثولنبينوالاقتران!الزمنيالتصاحبعلىيتوقفالتعلمأنأي

يمكن،الاشتراطفكرةولتوضيح.(الجرس)ثرطيوالِاَخر(الطعام)

التالمط:بالرسمبافلوفتجربةتصو!

طبيعىمنعكىفعل

(اللعاب)فراز)(الطعام)طييشر-1

طيعيةاستجابة

،1976،المصر!ةالأنجلومكتبة:القاهز،وتطبيقاتهونظركاتهأسسهالتعلم:وجيه)براهيمكتور(1)

.196عى
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اللعابإفراز-(ما!لا)الطبيعيافر+(الجرمىدقات)صناعيأوضرطيثير-2

تقديم:ثممراتعدةالحطوةهذهبتكرار

ثرطىمنعك!فعل-(الجرسدقات)الصناعيأوالشرطيالمثير

(اللعاب)نراز)

المثيرصفة(الجرسدقات)الصناعىأوالئرطيالمثيريكتسصوبذلك

وهيالانعكاسيةالاستجابةاستدعاءعلىقدرتهفي(الهمامتقديم)الطبيعي

.اللعابسيلان

التالية:العبارةفيالزمنيالاقترابقانونبافلوفويصيغ

قوةمن(الأصليالمثير)الطبيعيالمثيرمعالشرطىالمثيرإقتراننريد،«

.(1)"الأصليالمثيراستجابةلاستدعاءالشرطيالمثير

الثانية:الدرجةمنالشرطيالمنعكسالفعل

مثيراستخداممنأعلىدرجاتعلىالشرطيةالاستجابةحدوثيمكن

طريقعلىالثانيةالدرجةمنشرطىاقترانتكويبنيمكنبأن،واحدشرطى

مثلاً،أحموضوءوليكنالأولالضرطيالمثيرفيظهر.شرطيينني!ثماستخدام

مباثؤيظهروبعدها،الجرسدقاتوليكنالثانيالشرطيالمثيرظهوريعقبهثم

مراتعدةالتجربةوبتكرار.(الطبعامتقديم)الأصليأوالطبيعىالمثير

*.الئانيةالدرجةمنالشرطيالمنعكسالفعليتكون

الشرطىالمنعكسالفعلتكوينمنأكبروجهدوقتيأخذأنهلوحظوقد

الأولى.الدرجةمن

rص،(طبقمرجح)التربويالنف!علم:صالحزكيأحمددكتور(1) 9 v.
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الضوءلأنذلكالفسوء،علممناقتباساًالمنعكسالفعلحميوقد

زمنيةفترةهناكتكونأندون،مباضؤينعكسالمرآةعلىيسقطأنبمجرد

وانعكاسه.سقوطهبينبهايعتد

:(1)الأطفالعلواطسنالأمريكيالعالمتجربة

الاستجابةتكون)مكانيثبتلكيالتجاربمنعدداَواطسنأجرى

علىأجراهاالتيتلكالتجلاربهذهواحدى.والانسانالحيوانعندالشرطية

لها،ويأن!بهااللعبيحبكانلعباًللهملقدم.شهرا11َعمرهطفل

هذاأنلاحظأنسبقواطسنوكان.أبيضفأراللعبهذهبينمنوكان

نأوبعد.المفاجئةالعاليةالأصواتحماعهعندضديدخوفيعتريهالطفل

لعبأثناءمفاجئعال!وتواطسنأحدث،الفأرمعاللعبالطفلتعوَد

رؤيتهبمجرديخافالطفلصار،الموقفهذاوبتكرار.الفأرمعالطفل

الفأرذلكهب!ثيمارؤيةلمجردأيضأيخافكانأنهذلكمنره+او،للفأر

.ىبف!بألا

الانسانفييغالثرطيالمنعكسالفعلتكوينأنواطسنلاحظوقد

العممبىا!ازلامكانياتذلكويرجع،الحيوانحالةفطيحدثمماأصرع

.للانسانتعالىاللَةوهبهالذي

بافلوفأساسهاعلىبنىْالتيالتاليةالاعتباراتإلىنشيرأنويمكنهذا

البسيط:الاشتراطفينظريته

:التكرار-

)صوتالشرطي-المثيربينالارتباطأنبافلوفتجربةأظهرت

فيضعيفأكان(اللعاب)اسالةالشرطيةالاستجابةوبين(الجرس

.1.2ص،(صابقمرجع)وتطبيقاتهونظريلألهأصهالتعلم:وجيه)براهيممحور(1)
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معالشرطيالمثيرظهورتكرارأثناءهاحذثفترةبعدولكن،الأمرأول

نأالشرطيللمثيربعدهاأمكن،(الطعامتقديم)الطبيعيالمثير

نأالاشتراطتجاربأوضحتوهكذا.الرطيةالاستجابةيستدعي

.التكراربزيادةنردادللاستدعاءالشرطيةالاستجابةميل

الزمن:عامل-2

المثيرقبلالضرطيالمثيريحدثحينماالشرطيالاقيساطعمليةتغ

فيالحيالكائنيكونأنالضووريمنلأنه.قليلةزمنيةبفترةالطبيعي

وقد.ال!ثرطيللمثيراصتقبالهأثناءالطيعيالمثيرلاستقبال)نتباهحاله

كانت)ذاتتمالشزطيالتعلمعملياتأصرعأنعلىالتجاربدلت

.(1)ثانية.،هأو.،4حدودفيالفترةهذه

3-العحزبز:

المثيرظهورأعقابفيالشرطيالمثيرحدوثبالتعزفىلقصد

دقاتحماعبعدالطعامتقديميعتبربافلوفتجربةففي.الطبيعي

علقادرأليصبحالجرسصوتوهوالشرطيللمثيرتعزنرأالجرس

التعزنر،مراتزادتكلماأنهلوحظوقد.الضرطيةالاستجابةاستدعاء

كلما،الشرطيالمثيرحدوثمعالطبيعيالمثيرظهورتكرارأي

المتعلمة.الاستجابةقيةأدت

:الانطفاء-4

المثيرمنتعزفىدونالنثرطيالمثربتكرارأنهبافلوفلاحظ

!فيحتىفشيئأشيئاَالنقصاننيتأخذاللعابكميةفإنالطبيعي

20عى،الابقالمرجع(1) I.
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صاغهاوقد،الانهماءبظاهرةالظاهرةهذهبافلوفوعى.تمامأ

التالية:العبارةفيبافلوف

الفعلفإنالطيعيللمثيرتدعيمدونالشرطىالمثيرظهر،)ذا

.(1)"يتلاثىأويضعفالشرطيالمنعكس

الأولىقوتهاالىالشرطيةالعلاقةاعادةيمكنأنهبافلوفلاحظولكن

الطبيعي.بالمثيرالشرطيالمثيرتدعيمليدأحين

5-الحمِم:

منالقرليةاليهالمقدمةللأصواتيستجيبقدالكلبأنلوحظ

الحيللكاثنالمقدمالصوتكاناذاأنهبمعنى،الأصليالصوت

للأصواتأ!أيستجيبقدفإنهالثانيةفطذبذبة800منمكون

.081أو855منالمكونةالمقارلة

علىالفردمقدرةتوضحالتيالتعميمقاعدةهيالقاعدةهذه

الموقفتوبينبيهاالتشابهلدرجةتبعأانحتلفةللمواقفالاستجابة

تتكونكلبعضه-الذيمثلاَفالهمل.التعلمفيهتمالذيالأصلي

رؤبةعندالاستجابةهذهوتظهر،الكلابمنالخوفإستجابهلديه

والأرانب،القططمنكالحوف،الكلابتثبأخرىحيوانات

الأصليللمثيرمثابهةالمث!إتكانتكلماولكن.ذلكشابهوما

الاستجابة.حدوثاحتمالزادكلما

الثرطي:اليحلمعلثرلولةتطبهقات

الانسافيالتعلممواقففيإستعمالهيمكنلاالاقترانقانون)نالواقعفي

لهط:فيمايتضحكابسيطبقدرإلا

.198عى،م1974القلمدار:الكرت،ايعليميالنفىعلم:بركاتخيفةمحمدمحور(1)
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4-

5-

منتكوتمنأصعبالثالثةالدرجةمنشرطيدرلاطتكوينكانلما

وجبلذا،الأولىالدرجةرلاطمنأصعببدورهوهذاالثانيةالدرجة

منيتأكدأنقبلجديدةتعليميةخؤلتلاميذهيقدمألاالمعلمعلى

السابقة..للخ!إتاستيعابهم

اكبرجهدأتطلبتكلماتعلمهاالمرادالتعليميةالخؤتعقدتكلما

استيعابها.يتمحتىالخؤهذهثرحتكرارطريقعنالمعلممن

ساهمكلما،الدرسأثناء.التلميذلانتباهالمشتتةالعواملحذفتكلما

التعلم.عمليةتسهيلنيذلك

يفضللذلك،الشرطيةالاستجابةتعلمنيكبيردورللتعزنركانلما

التلاميذمنالصادرةالصحيحةللاجاباتتعزنربعمليةالمعلميقومأن

.(أحسنت)بكلمةالأددبالتضجيعولو

،المادةصعولةعنناتجأيكونلاقدمعينةدراسيةلمادةالتلميذكره

وقد.المادةهذهمدرسلكرهضرطيةكاستجابةذلكيحدثقدولكن

والتوليخالتأنيبلمواففثرطيةكاستجابةللمدرسالتلميذكرهينتج

يحترمأنالمعلمعلوجبلذلك.والتلميذالمدرسبينتتكررالتي

والمحبةالودعلاقاتتسودأنكايجب.للتلميذالذاتيةالقدرات

والتلميذ.المعلمبينالمتبادلوالاحترام

بافلوبئ:نظربةنقد

علىينطبقمابينكبيروفارق،الحيوانعلىتجادلهبافلوفأجرى-1

هذهأنحتى،كحيوانالحيوانعلى!طبقوماكإنسانالانسان

الراقي.الانسافيالسلوكلناتفسرأنتستطغلاالنظرية

فأجرى،بافلوفعنهعجزمايفادىأنحاولواطسنأنصحيح-2

:الآنوالسؤال.سنةحوالمكاعمرهطفلعلىهل!اجت
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علىالضوءبعضولويلقيأنيستطيعالتعلممناللونهذاهل

حياته؟خلالالانسانيتعلمهاالتيالمعقدالسلوكأنماط

مننوعاًيعدالمنضدةعلىبربطهالحىالكائنحركةتقييدأنكا-3

النشاطعنالناتجالتعلمهونبغيهمالأن،التعلممننوعأوليسالاملاء

.با!راهالتعلموليس،الحرالذاتي

Gجائرينظربة:لانياَ !uthie!

بالاقنرانالعحلم

الحركاتمنكلبيننفرقأنلابدأنهالنظريةهذهصاحبجاثرييقرر

حركةأوغدةكإنرازأولية)ستجاباتأنماطالاهيمافالحركات،والأفعال

هادفة.حركاتمجموعةفهيالأفعالأما،عضلية

-

الحلم:قانون

فيصاغهالذىالاقترانقانونهوجائرينظريةفيللتعلمالرئي!ىالقانون

التالية:العبدة

يؤدىالمثيرهذاتكرارفإن؟معينةإمتجابةحدوثوقتمامثيرنثطإذا"

.(1"،الاستجابةتلكحدوثإلى

هـ

مصداقاَ،و)ستجابةمثيرببنإقترانعمليةأولمنيغالتعلمأنهيعنيهذا

الساخنةالشصىورؤية،"مرتينجحرمنالمؤمنيلدغلا،،المأثورللقول

.بالأفراحتأيهرناالزغاريد"وعاع،بالمظلةتأيهرنا

.219عى،(.سابقمرجع)وتطبيقاتهونظرياتهأسهالتعلم:وجيهإبراهيممحور(1)
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والاستجابة،،المثربينإقترانعمليةأولمن!غالتعلمأنذلكمعنى

محاولةأولمنيحدث)مافالاقتران،نتعلمهمايدعملاالتكرارأنيعنيوهذا

.الاقترانهذاتكويننييساهمانوالمكافىالزمافيوالتقارب،لايحدثأو

الارباطي:الكفظاهرة

جاثريصاغوقد.الأصليةمث!إتهاعنالاستجابات)نفصالظاهرةهي

لهط:كاالظاهرةهذه

وصاحبسبققدالمثرهذاويكونجديدةباستجابةمثيريصاحبعندماا

الاستجابةعنتماماَمتباينهالجديدةالاستجابةوكانت،أخرىما)ستجابه

.(1)"تمامأيحذفالأولالارتباطفإنالقديمة

التالي:بالرسمالارتباطيالكففكرةتوضيحويمكن

قديمة(استجابة)؟سقديمةباستجاجمةمرتبط)مثهر(1-م\

(جديدةاصتجابة)2سجديدةبأخرىازلبط(السابقالمثرنفس)\م-2

:فإن،2سالاستجابةعنتختلف1سالاتجابةأنبحيث

1"مئير(م-3

العلاقةأما-4

الاقيلعاطيضعف

تمامأيحذفأو

.!ح

م!اقالاتباطهذاعلل

القديمةالاستجابة1س

(الجديدةالاستجابة)2س

.040ص،(سابقمرجع)ايربريالنفسعلم:صالحزكيأحمددمحور())
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مكانجديدةإستجابة)حلالعمليةهوالارتباطيالكفأنبمعنى

معين.بمثيرمرتبطةكانتقديمة)ستجابة

(1):الأرثباطيالكفتحفقويعائل

فقد.مانعة)ستجابةتكونأخرىتإ!ثممعحذفهالمرادالمثيرتقديم-1

بأنذلكعلىالتغلبفأمكن،اكلهالدجاجبقتلولوعكلبكان

لرائحتهاكنتيجة،المتعفنةالفراخ)حدىرمةعنقهحوللرلطت

ىغبالكلبأصبحوبالتالي،منهاالتخلصالكلبحاول،الكريهة

وخلهم.تتبعهممنبدلاًالدجاجعن

شيئأقوتهزلادةعلىوالعملطفيفةبدرجاتكفهالمرادالمثيرتقديم-2

يخشىطفلكانفإذا.قوتهأوجفيوهوأثره!زولحتى،فشيئأ

بعدثم،أمهكلنفعلىوهومظلمةحجرةندخلهفإننا،مثلاَالظلام

،وراءهمنبأمهممسكاَهو!دخلثم،ورائهامنوهوأمهتدخلذلك

.لوحدهيدخلهاًإ!خأو،التثجيعيأمهصوت!سمعوهو!دخلثم

.الظلاموسطفيوجودهرغمللخوفكمثيرالظلامقولوهنا

محببمعينعملنيالفردفاستمرار.الاستجابةتنهكالاصتثارةكلى-3

)حساسهبعدالعملهذاأداءفيالفرداستمرواذا،يتعبيجعلهاليه

حتىفشيئاَثيئاَالضعففيتأخذالعمللهذااستجابتهفإن،بالتعب

منمعينألونأيشتهيالذىالفردعلىأيضاَينطبقوهذا.تمامأتزول

والعثماءوالغذاءالفطارفيالعاممنالنوعهذالهوفرنامافإذا،الطعام

الزمن.منفترةبعدالعاممنالنوعهذالمل

.t..عى،الابقالمرجع(1) ) - I
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:بالاخرانالحلمعنتربويةتاق!يطت

الارتباطأنأي،والاستجابةالمثيربينمباضؤيحدثبالاقترانالتعلم-1

الجيدالعلمفإنذلكوعلى،وحركيةحسيةأحداثبينفوريأيحدث

التعليميةالعمليةأثناءللفردالذاقىالنشاططريقعنيحدثماهو

استخدامالأفضلمنفإنهلذلك.منهاالعلميالجانبوخصوصأ

التدريس.عمليةفيالمعينةالتعليميةالوسائل

بعضسلوكتعديلفيفعالةمساهمةالازلباطيالكفعمليةتساهم-2

خوفهمأو،الثافيعامهملعدالرضاعةاستمراريطلبونالذينالأطفال

.سويالغيرالسلوكآساليبمنذلكغيرالىالمظلمةالأعاكنمن

:جاثرينظريةنقد

التيءارَالامنمجموعةتمثلوإنما،للنظريةالمعروفالمعنىلاتمثل-1

المنهجإستخدامبدونالتعليميةالمواقفبعضتشرحأنتحاول

الدقيق.التجرليي

الراقيالانسانيالسلوكوتفسيرفهمعنعاجزةالنظريةهذهزالتما-2

والمعقد.

Thorndikeثوونديكنظربة:ئالثاً

والخطأباعاولةاليحلم

العصبيةالوصلاتنظريةأوالازلباطبنظريةأحياناَالنظريةهذهتسمى

لمط،إدواردالأمريكيالعلامةباسمالنظريةهذهؤلرتبط،والحطأالمحاولةنظريةأو

علىالتجريبنظامأدخلمنأوللأنهلهالنفسعلمويدين،ثورنديك

واسع.بشكلالحيوانات
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يمكنماكلوأن،السلوكفيتغيرعنعبارةايعلمانثورند!كىى

السلوكأنيعتبركا.وقيامهفىراستهالسلوكىالتنيرهذاملاحظةهوعمله

الأطرافمنتفلم،الحيللكائنالحساسالسطحعلىمنبهأوبمثيرييدأ

وينتهي،للمخالمصدرةالأعصابإلىوبالتا!س!العصبيةالمراكزإلىالعصبية

تعبيرأوغدةإنرازأوعضليتقلصأوإنقباضتكونقدمعينةباستجابةالأمر

المسلممنليدأثورنديكىاهكاالسلوكأنبمعنى.الحىللكائنحركي

المئالسبيلرعلى،(س-)مالمبدأوهو،مثيردونلااستجابة

لذلكشبعاَاغدتةوضيقمثبر،يعتبرالعينحدقةعلىثديدضوءسقوط

المثيريمثلالانسانحنجرةغريجهجسمدخولكذلك،الاستجابةهوالضوء

افينية.الاصتجأبا"تألوانمنذلكغيرالىالاستجابةيمثلوالسعال

التجردي!ة:الوقائع

أشهرهاوكانالحيواناتمنمختلفةأنواععلىتجارلهثورنديكأجرى

بابفتحهوالتجاربهذهفيالتعلمموضوعوكان.القططعلىتجارله

بطريقةالميكانيكيةالأقفاعىصمتوقد.الطعامعلىوالحصولالقفص

الحيوانيجذبكأن،طريقةمنبأكزالقفصبابفتحيمكنإذ،خاصة

التجرلسيالموقفوكان.رافعةعلىأويضغط،خاصأمفتاحاًيدىأو،سقاطة

جذبطريقوعن،القفصداخلجوعحالةفيوهوالقطوضعيتضمن

وبذلكالخروجالقطفيستطيعالبابيفتحالقفصداخلالمثبتةالسقاطة

.الطعاموهوالمكافأةعلىيحصل

(؟):لهطفيمانذكرهاالتجربييالموقففياعتباراتعدةوهناك

،الطعامإلىحاجتهوهي،الحيالكائنلدىت!ثعلمحاجةوجود-1

القفص.بابفتحطريقعنإلاإشباعهايتحققلاوالتي

YO)-250ص،(صابقمرجع)العامالفسعلمأسسى:وآخرقنصورطلتدكرر(1)
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عليهويجب،قبلمنالحىالكائنبخؤمرأنيسبقلمعائقوجود-2

.بالطعامويفوزالقفصمنليخرجالعائقهذاعلىالتغلب

يستغرقهاالتيالزمنيةبالفترةالحيالكائنأداءفيالتحسنمدىيقاس-3

القفص.بابفتحوهو،العائقإزالةفي

بعدةالأمربدايهَفيقيامهثورنديكلاحظالقفصداخلالقطوضعوعند

علالحصولمنوليتمكنالعائقمنالتخلصسبيلفيعشوائيةحركات

العشوائية،الحركاتتلكتناقمىلاحظأنهإلا.القفصخارجالموجودالطعام

ثبت%نإلى،لهاالسابقةعن-محاولةكلفيالمستغرقالزمنتناتصبدليل

فيالمأخوذالزمنكانأنبعدثوان7حوالملأعندالأخوا؟حاولاتفيالزمن

أداءفيملحوظتغيرحدثفقدوبالتالمط.ئانية160حوالملأالأولىالمحاولة

الموقفالقطتعلم!يالأخوالمحاولاتفيالزمنثبوتأنولاشك.القط

القفعى.فتحطريقةوهوالتجرييي

العحلم:عمليةتفشر

:طسونوار!فت-أولاً

*الحركاتوأنؤسشمرتبقىالتيهيالناجحةالحركاتأنواطسنلاحظ

أنماطبينالاختيارحدثكيفولكن.تعودولاتذهبالتىهيالفاشلة

فيتدخلتالتيالعواملهيوما؟الفاشلةوالاستجابةالناجحةالامعتجابة

قائلأ:السؤالينهذينعلىواطسونويجيب؟الناجحةغيرالحركاتحذف

الناجحةالحركاتهي،ًإ!محمالحيالكائنبهاويتأتيتبقىالتيالحركاتإن

كلفيتظهرأنيجبلأنهاولكالمطلوبةالغايةتحقيقالىتقودالتيأي

ويحلالتجربةيهيالاستجاباتهذهظهورلأن،الفشلإلىتنتهيلامحاولة

الففص.باببفتحالمشكلالموقف
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هناكأنفنفترض،رموزفيالفكرةهذهعننعبّردعناذلكولتوضيح

فإن،القفصباب!فتحلامخطنفعل(1)الحركةكانتفإذا،حركتين

التجربةأجرينامافإذا.القفعىبابفتحالىيؤديمصيبفعل)ب(الحركة

لهط:كاوصفهايمكنالأفعالمنمجموعةعلىنحصلفإننامراتثمان

أ:(1)رقمالمحاولةفي

ب:(2)رقمالمحاولةفي

أ:(3)رقمالمحاولةفط

أ:(4)رقمالمحاولةنط

ب:"(ء)رقمالمحاولةفي

ب:(6)رفمالمحاولةفط

أ:(7)رقمالمحاولةنط

أ:(8)رقمالمحاولةفي

تبغهاالحاطئة(أ)الحركةجاءتكلماأنهنلاحظالسابقةالأفعالمن

لأنداعيفلاأولاَ،)ب(الحركةحدثت)ذاولكن،)ب(الصحيحةالحركة

الحركةلأنهامحاولةكلفطتكررت)ب(الحركةانويلاحظ.ثئيتبعها

أرلعتكررت(أ)الحركةأنحينفي،التجربةتنهيالتيالناجحةالصحيحة

.التكرارأساسعلالتعلمعمليةواطسنيفسروهكذا.فقطمرات

ئورنديك:ر!فث-لانهأ

الذيالتكرارقانونأساسعلىللتعلمواطسونتفسيريقبلْثورنديكلم

ضوملاالحيالكاننانإذ؟خاطئنرضعلىمبنييقولكانهلأ،بهقال

الكائنضومماغالبأبل،الأولعنمختلفآخرفعلإجراءإلىيسرعثمبفعل

بالفعليأتيأنقبلمراتعدة)أ(الصحيحةغيربالحركةفعلأالحي

تلكعنتماماَمختلفةنتائجللتكراريكونالحالةهذهوفي.)ب(العححيح

التالمط:الجدوللدينايكونوبالتالمط،واطسنبهاقالالتي

ب:(5)رقمالمحاولةفيبأأأ:(1)رقمالمحاولةفي

ب:(6)رقمالمحاولةفيب:(2)رقمالمحاولةفي
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بأأأ:(Y)رتمالمحاولةنيبأأأ:(3)رقمالمحاولةفط

ب:(8)رقمالمحاولةنيأبأأ.:(4)رقمالمحاولةفي

الحركة)ظهرتالثمانيةالمحاولاتفيأنهئلاحظالسابقالجدولمن

بعددأيمراتثمان)ب(الصحيحةالحركةظهرتحينفي،مرةعشرةاثنتى

اعرالحافىالفعليكررقدالحيوانان!نيوهذا،اجريتالتيالمحاولات

الىيوصلالذيالصحيحبالفعلالمحاولةتنتىحتىمحاولةكلفطمرةمن

الغاية.

تعدلعنالمسئولهوآخرعاملوجومنلابدبأنهثورنديكوضررهذا

الأثر.عاملوهوالتكرارعاملغيرالسلوك

اليحلم:توانهن

عمليةتفسربصددوهوالأساميةالقوانينمنمجموعةثورنديكوضع

هي:(\"القوانينهذه،التعلم

اكر:تانون-1

يتبعأوذلكو!احب،و)مشجابةموقفبين)رتباطيحدثحينما،

الارتباطيصاحبحينماأما،تزدادالارتباطقوةفإنلهاثباعوارتياحرضابحالة

الأثرانأخرىوبعبارة"وتقلتضعفالاقيساطقوةفإنضي!حالةيتبعهأو

نأكا،الأرتباطخلالهايحدثالتيالعصبيةالسيالات!لعزز!وىالطيب

كبرىأميةلها!كونالنفسيةالحالةْأن!نيهذا.!عفهاالطبغرالأثر

جابين:الأثرلقانوننجدولهذا.التعلمبطىءأوسرعةفي

.111-190عى،(سالقمرجع،ايملعسالنفىعلم:اكاتخفةعمدكور*9(1)
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يى:يجاإنج!جا(أ)

شأنهامنسارةلمّسيهبحالةمصحوبةمحاولةأوخؤكلويتفمن

التعلم.سرعةعلىلِساعدالنفسفطأثرأتحدثأن

سلبي:جانب)ب(

شأنهامنسارةْر!غنفسيةبحالةمصحودةمحاولةأوخؤكلو!ضمن

التعلم.سرعةمنويعطلضاومماالنفسفطتحدثأن

:الاسحدادتانون-2

الأثر،قانونيتضمنهاالتيوالضيقالارتياحمعنىالقانونهذايفسر

:فيقول

ج!سلوكهافإن،للسلوكاستعدادعلىالعصبيةالوحدةتكونحينما(أ)

الحي.الكانن

عدمفإن،تعملولا،للعملاستعدادعلالعمعبيةالوحدةتكونحينما)ب(

الخي.الكائنيضالمقعملها

علىإجبارهافإن،للعملاستعدادعلىالعصبيةالوحدةتكونحينما)ب(

الحي.الكائنص!ا!قالعمل

التدر!ب:أوالتكراوتانون-3

لاستدعاءالموقفهذاميلفإنمعينةباستجابةموقفارتباطزادكلما!

مستقبلأ.يقوىالاستجابةهذه

:مظهرانثورنديكنظرفيالقانونولهذا

:الاسعمالتانون(1)

والممارسة.الاستعمالطريقعنتقوىالاقيساطاتأنأي
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:الإهالقانون)ب(

ممارشها.عدمق!رطعنتضعفالارتباطاتأنأى

والخطأ:بالمحاولةالحلمعنتربولةتطبيقات

يظهر)نماالتربويالحقلفيثورنديكلنظريةالحقيقيالأثرأنلاشك-1

تحتالتعلمحدوثاحتمالأنحيث،الأثرقانونتطيقفيبوضوح

حدوثإحتمالمنبكثيراكبرالتقدرأوكالمدحالطيبالأثرتأثير

.العقابتأثيرتحتالتعلم

حولوالتربيةالنفسعلماءبينوعديدةواسعةمناقشاتدارتوهكذا

دورلاالعقابأنإلىيتىأنالأمروكاد،المدرسةنيالعقابدور

الحسن.الجزاءأوالطيبالأثرهوفعالدوروماله،التعلمفيله

طرىعنالطيبالأثرذلكسراعيأنالمعلمعلىوجبذلكوعلى

أخرىمرةتعودأنعلى،الصحيحة)جابتهعلىالمصيبالتلميذ)ثابة

بالصحيحة.الحاطئةالاجابةلنستبدلانحطئالتلميذعلى

بينالعلاقةبتحديديتعلقفيماالتربويةالعمليةتبدأأنيجب-!.؟

البسيطمنت!بدأأنبمعنى،البسيطةوالمث!إتالبسيطةالاستجابات

الملموسومن،المعقدةالوحداتإلىالأوليةالوحداتومنالمعقدإلى

.المجردإلى

الحركيةالمهاراتاكنسابهوالنظريةهذهفيهتطقمجالويخر-3

حركيةكمهارةالكتابةكعلمون!حبنماْ،الأطفالحياةنيوخاصة

السلوكألوانمنذلكغيرإلىوالسباحةالحيلكوبالىبالاضافة

والحطأ.المحاولةسلوكنموذجطريقعنالحركي
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ثورندلك:نظربةنقد

نأصابقاًكرناوكا،الحيوانعلىتجالرلهأجرىثورنديكأنلوحظ

اللَةوهبهفقد،تعالىاللةكرمهبماوالانسانالحيوانبينكبيرفارقهناك

إنعكاساتلهاعورؤيةمنالحيوانفحواس،انحلوقاتسائرعنيميزهما

لايتماثىقدالحيوانعلينطقفماهناومنالانسانعندعنهاتختلف

كانأنهبالملاحظةجدىهوماولكن.الراقيالانسانيالسلوكعلىبالضوورة

الطيعية،الحالةالىأقربتجال!لهفكانتالحيالكائنتقييددونتجارلهيجري

مجتمع!ناوتقاليدقيم)طارنيممكنةإستفادةأكبرمنهانستفيدأنإلاعليناوما

الاسلامي.

الجئتالتنظرية:رابعاً

Gestalt

الشرطيينولاتجاهوواطسونثورنديكيمثلهكاالسلوكيينلاتجاهكانلقد

وكوهلرWetheim*حفرتهيمرمنكلمثله،مضادأ)تجاهاَبافلوفيمثلهكا

rحاKohوكوفكاKoffka.كلمةوهيالجشتالتباسمالاتجاههذاويعرف

رفضفقد.عامكليتكوينأوئكلأوصيغةوًا!ورةتعنيالأصلألمانية

فلم.التعلملعمليةوبافلوفثورنديكتفسيريقاطعأرفضاًالألمانالعلماءهؤلاء

النظرياتعليهتقومالتيالتحليليالاتجاهالجشتالتمدرسةأصحابيقبل

وحداتإلىالسلوكتحليلمبدأرفضونذلكوعلى،وال!ثرطيةالسلوكية

فطالحيويالسلوك.البيئةنيمحددةتإ!ثمبترتبطالتيالأوليةالاصتجابات

وحدةالسلوكأنبمعنى،للتحليلقابلغيركتليصلوكالجئشالتعلماءنظر

يتضمنالموقفوهذا،معينموقففيالحيالكائنلوجودنتيجة،واحدة

المواقفلتلكيستجيبفتجعلهالحيالكائنعلىتوكرالتيالعواملبعض
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الموقف.هذامعوالتوافقالتكيفمنقدراكبرلتحقيقمعينةبطريقة

كيدنروث.اهمدختساالتيالميكانيكيةالأقفاصعلىالجشتالتيونعابوقد

علىالحيوانقدرةبإظهارتسمح!أنهالدرجةمعقدةكانتأخهاهل!اجتفي

علوإعتماده!الحيوانجانبمنالصثوادالتخبطالتيجةفكانت،التعلم

عناصرإدراكفياخفقأنبعدالهدفالىالوصولفيوالتعثروالخطأالمحاولة

الموقف.

النجريي!ة:الوتائع

بهاقامالتيلتلكمشابهةتجارببإجراءالجشتالتعلماءاهتم

بل،فقطوالخطأالمحاولةنتيجةلايحدثقدالتعلمأناكدواوقد،ثورنديك

الموقفحلفيمحإَتساهمأنالممكنمنوالتيالعلاقاتإدراكنتيجةأضاً

تكونأنوجبلذلكبالأكاء،مباثؤعلاقةللادراككانولما.المشكل

الحيوانلأكاءبالنسبةالصعولةحيثمنمناسبمستوىنيالتجرلييةالمواقف

تعلمه.عليهفيسهلالموقفعلاقاتيدركأنيستطيعحتى

تجربتانالعلاقاتبإدراكْالتعلمعلىأجريتالتيالتجاربأمثلةومن

وهما:كوهلربهماقامشهيرتان

:الصندوقتجربة-1

وقد.صندوقأجوانبهأحدفيووضع،قفصفيجائعاًقردأكوهلرأدخل

الموزالىالوصولالقرديستطيع"لابحيثالقفصسقفنيالموزبعضعلق

التخربةهذهفيو*حظ.عليهليحصلالصندوق)رتقاءطر!عنالاالمعلق

للحصولمعينأتصرفاًلتصرفتدفعه(الجوعحالة)للقردالداخليةالحالةأن

دافعلاشباع(الحارجية)العواملالقفعىسضفيالمعلقالموزعلىْ

بطر!ةالموزعليالحصولللقردتسمحلاالحارجيةالعواملأنومما.انجوع
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الىعولالومنتمكنهالتيالوسيلةلادراكذكائهاستخدامفعليهأذن،مباثؤ

حضرفاً،المعلقوالموزالصندوقبينالعلاقةالقردأدركوبالفعل،الموز

دافعوأشعاكلهالموزوتناولعليهوصعدالموزأسفل-ووضعهالصندوق

.الجوع

العما:تجربة-2

وضعثم،الموزبعضفيهمعلققفصفيجاحًقردبوضعكوهلرقام

الحصولنيإستخدامهابمكنالتيالعصىبعضالقفصداخلالأرضعلى

طريقعنالموزعلىالخصولفيالقردنجاحكوهلرلاحظ.الموزعل

.والادراكوالاستكث!افالتأملمنفترةبعدوذلك،العصي)حدى

الأرضعلىوضعبانأعلىمستوىعلىالتجربةهذهكوهلركرروقد

منهاكلتؤديأنيمكنلاوالتيالقصوالغصىمنمجموعةالقفصداخل

معأعصاتينباستخدامذلكيمكنولكن،الموزعلالحصولالىحدةعل

تجويفنهايةفيعصاطرفيأحد)دخالطريقعنطويلةعصاإيجادفط

الموزعلىالحصولالأمربدايةفيحاولالقردأنكوهلرولاحظ.الأخرى

التغلبفييشأنحتىمحاولةكلفيالفشلفكان،واحدةعصاباستخدام

ويسو،يمنةيحركهمابعصاتين!لعبوأخذجلسثم.المشكلةهذهعل

وجدوبذلك.الثانيةالعصافيانوجودالثقبئيالعصاتينأحدوضعوصدفة

وعندما.الموزجذبفيباستخدامهافأفرعطويلةبعصاممسكاَنفسه

.بنجاحالعصاقينالقرداستخدمالتالياليومفطالتجربةهذهأعيدت

التيالعلاقاتإدراكعاملأنبقولهالحيالكائنتعلمْكوهلرويفسر

هوالذيالتجرل!يالموقففيبالحيوانالمحيطالادراكيالمجالينشئها

التيللمشكلةالصحيحللحلعامةفكرةبتكوقوكذلك،تعلمهبصدد

الموقفبينالآلىالارتباطخاصيةمنأرقىقدرةوجوديؤكدمما،يواجهها
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حينمااستبصارتصبحالقدرةوهذه،الأكاءهيالقدرةهذه،والاستجابةالمثير

حدوثكلهلرفسروبذلك.المشكلالموقفحلفيفعالةبطر!ةتعمل

.بالاستبصاريسمىماطريقعنالتعلم

العحلم:تانون

الجشتالتكتاباتفييسمىكاأوالتنظيمقانونهوالرئيسىالقانونإن

هما:أساسيينبمدأينالقانونهذاويتضمنالامتلاء"؟(قانوفي

التعليميالموقفعناصرأنبمعنى،الأجزاءمجموعمناكبرالكلأن-1

جديد.منتنظيمإعادةالىيحتاج

الموقفإدراكأنبمعنى،الأجزاءإدراكعلسابقالكلإدراكأن-2

التفاصيل.إدراكإلىذلكبعدالفرديحتاجثمأولاَيأتيككلالتعليمي

:بالاستبصاراليحلمخصائص

بعضإلىأجروهاالتىالتجاربخلالمنالجشتالتعلماء"توصل

(3):لهطمامنهانأيهربالاستبصارالتعلمخصائص

استعدادمنالحيالكائنلدىماعلىالتعلممنالنوعهذايتوقف-1

الموقففيالموجودةالعلاقاتإدراكحسنمنيمكنهعقلى

التعليمي.

عناصربعضبينتشابهوجودعلبالاستبصارالتعلمفيالنجاحيتوقف-2

السابقة.الفردخ!إتوبينالجديدالموقف

الادراكيالمجالؤلرتيبتنظيمإعادةعلىبالامتبصارالتعلميتوقف-3

التعليمي.الموقفيتضمنهالذي

.411عى،(سابقمرجع)التربويالنضعلم:صاعزكيأحمدكور(9)

206-205مى،(سابقمرجع)التعيميالنفىعلم:بركاتخيفةمحمدكور(2)
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ولكنهاوالخطأالمحاولةتناظراستكشافيةفترةبالاستبصارالتعلميسبق-4

المحاولاتفيالعلاقاتو)دراكوالفهمالملاحظةعنصربتدخلتتميز

الاستكشافية.

بنجاحالمحاولةتكراريستطيعالفردنفاٍبالاستبصارالتعلمحدثإذا-5

التجربة.عليهأعيدتإذاوسرعةوبسهولةالطريقةبنفس

.تالك!ثملاحلعلىالقدرةفيزيادةعادةيتبعهبالاستبصارالتعلم-6

(1):بالاستبصارالحلمعنتربولةتطبيمَات

القراءةالصغارالأطفالتعليمفيالنظريةهذهمنالاصتفادةيمكن-1

الجزئية،الطريقةمنبدلأالكليةالطريقةاستخدامفتفضل،والكتابة

يسيرأي.الحروفثمالكلماتثمالجملبتعلمالبدءيحسنحيث

إلىالكلومنالمفصلإلىالمجملومنالحاصإلىالعاممنالتعلم

.الجزء

عنالهندسيةالمسائلحلفيالنظريةهذهآراءمنالاستفادةيمكن-2

إلىالوصولعلىممايساعدللمثكلةالكليالمجالحمرطررز

ويسر.بسرعةالصحيحالحل

إدراكبأنالقائلةالفكرةبمراعاةالكليةالنظريةمنالافادةيمكنكا-3

عرضعندالفكرةهذهبتطيقلكو،الأجزاءإدراكعلىسابقالكل

بتوضيحالبدءيحسنمثلاَدرسإلقاءفعند.التعليميةالمشكلات

حيثالتفاصيلعرضإلىبعدهاينتقلثمالعاموالهدفالعامةالفكرة

الكليةالوحدةعلىيحافظ!العامالمدلولفهمعلىيساعدذلكأن

.للموضوع

.207-206عى،الابقالمرجع(1)
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:الاستبصارنظرتينقد

الأخرىالنظرياتعنالتقدمبعضحققتقدالنظريةهذهأنلاشك

مدىعلىأساساَالقالهمالاستبصارق!رطعنالتعلمعمليةبتفسيرها،السابقة

تعلمه.المرادالتجرلسيالموقفعناصر)دراكعلوقدرتهالحيالكائنذكاء

منالقرودبعضعلأجريتقدالجثشالتتجاربراْنعفضلاَهذا

.الانسانقبلالحيوانيالسلمفيذكاءأكثرهاوهي،الشمبانزىفصيلة

منمزيدلبذل،قبلذىمنأككربالحاحيدعوناالأمرزالفماذلكورغم

التعلملعمليةأعمقلفهممحاولةفيوذلكالتجاربمنالعديدو)جراء،الجهد

الانسافى.

.Hullهلكلاكنظربة:خامسأ

الحزبز

وهوهلتأثروقد،هل.كلاركالأمريكيالعالمباسمالنظريةهذهترتبط

والأخرىموضوعيةاحداهما،الموكراتمنبمجموعتينالنظريةهذهبناءبصدد

منهجية.

الموضوسة:الموكرات-1

النظرياتمنغيرهاعنيميزهاالذيالخاصطابعهالهاهلنظريةأنرغم

ممنوغيرهموواطسونوبافلوفثورنديكعثلعلماءعندأصولاَلهانجدأنناإلا

نظريته.بناءفيالتأثيرهذانتائجوظهرتهلبهمتأثر
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المنهجية:الموكرات-2

الرياضية.العلومبمناهجنظريتهبناءفياتبعهالذيفهجهفيهلتأثر

عالميتبناهأنيجبالذىالمنهجهوالاستدلالمكاالرياضيالمنهجأنهلى!و

ببنيحدثماأما،والاستجابةالمثرهماأمرينإلايلاحظلالأنه،النف!ى

فرضية،تكويناتفهذه،عنهالاستجابةوصدورالحىللكائنالمثيرظهور

عواملفهيلذلك،السلوكيةبآثارهاْالاا!لعنستدلولاحدوثهانفترضأي

الذيالاستدلالىالمهجعلىهلاعتمدلذلك.فرضيةتكويناتأومتوسطة

الفروضمنبسيطعددأساسعلضومالذى،الرياضيةالعلوممناستعاره

وصلحتى،خطوةخطوةالمسلماتهذهمنوسار،الأوليةالمسلماتأو

الكاملة.السلوكيةنظزيتهالى

هل:(\لنظربة"العامةالمقومات

السلوكي:الحدث-9

.نعودواليهنبدأفمنه،النفسيةالدراسةأساسهوالسلوكيالحدث

:المتغإتمنثلاثةأنواعأساسعلىسلوكيحدثأيتفسرويمكن

طبيعةلهاالتيوهي:Indeendentvriableالمستقلة)أ(المتن!إت

هذا.للاستجابةفتدفعهماموقففيالحيالكائنفيفتوثر،المثر

قياسه.يمكنوبالتالمطوتحديدهملاحظتهيمكنالمتغ!إتمنالنوع

الاستجاباتعنعبارةوهي:deendentvriableالتابعةالمتغ!إت)ب(

بتأثرتحدثالتىوهي،معينموقففيالحيالكائنوجودعنالناتجة

تقعالاستجاباتهذهكانتولما.()المث!إتالمستقلةالمتغ!إت

قياسها.وبالتالمكاملاحظتهايمكنفإنهالخارجيةالبيئةفط

.429-422عى،(صابقمرجع)ايرلوىالنفىعلم:صالحزكيأحمدمحور(1)
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بينتتوسطالتيوهي,Inteveingvriableالمتوصطةالمتغ!إت(%)

التابعةوالمتغإت،جهةمن(المث!إت)المستقلةالمتغ!إت

بطر!ةرؤيتهايمكنلاالعواملهذه.أخرىجهةمن(الاستجابات)

الفرضية.أحياناًالتكويناتعللقفقدلذلك،مباثؤ

اطاجة:-2

تجعلالحاجاتهذه،الحيالكائنعندأوليةحاجاتبوجوهلْيسلم

هلعندوالحاجة.الحاجاتهذهبهي!ثعمعيناَتمرفاَيتصرفالحيالكائن

عنالبيئيةالعواملحيدأليانحرافعنتنشأالحيالكائنلدىحالةهيا

فإنوبذلك،(1)(بقائهلحفظاللازمةالمثلى(الحيوية)البيولوجيةال!ثروط

الكائنبينالتوازنتحقيقوظيفته،فرضيتكوفىعنعبارةهلعندالحاجة

)ختزالوعملية،الحاجة)ختزالق!رطعنوذلك،يعيشهاالتيوالبيئةالحي

التزفى.فيهلنظريةلبهيالحاجة

الحزلهز:-3

أعطهاالتيوهي،هلنظريةفطالأساصيالمحورالتعزنرعمليةتعتبر

التعزنربعمليةالحاصالمسلموينص،المعاصرةالسلوكيةالنظرياتبينقيمتها

مالهط:عل

معأوامشثارةعمليةمعزمنيتجاورفياستجابةعمليةظهورتكرراذا"

لدىالحاجةفيبنقصالاقترانهذاوصوحب،العمليةلهذهالممثلالأثر

هذهلاستدعاءالمثرهذا-ميلؤادةذلكعن!تجفإنه،الحيالكائن

التعزنرحالاتمنالحادثةتادا!زلاو،لذلكالتاليةالحالاتفيالاستجابة

(2"العادةقوةالىتؤديالمتتالية

.،23ص،الايقالمرجع(1)

.424عى،الابنالمرجع(2)
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منيشربوبدأ(أم)ماءوعاءوقابل،عطثانفأرهناكأنفرضنافإذا

:فإنوعليهالعطشمنحاجتهاختزالفطبدأوبالتالملأ(أس)الماء

أس-أم

يخضعنجدهحاجتهاختزالفينشاطهالحيالكائنيمارسحينماولكن

قدالحيالكائنأنفبفرض.لهايستجيبوبالتالمطالخارجيةلنمث!إتأيضأ

يستجيبسوففإنه،العطشلحاجةاختزالهأثناء(مب)برغوثقرصه

:أنبمعنى(بس)الهرشباستجابةالمثيرلذلك

سب-بم

كالتالمط:يكونالحاجةإشباعحينالكليالموقففإنذلكوعلى

أس-أم

بس"-بم

وبينالمثوالمواقفجميعبينالارتباطاتقوةتزدادالتعزنرلمبدأكنتيجة

:هكذاالعلاقاتفتصبح،الاستجاباتجميع

أس-أم

سب--بم

من:كلبينقبلمنموجودةتكنلمجديدةعلاقةتنشأوبالتالمط

سب-أم

أس-بموكذلك

من:كلبينالارتباطاتقوةازديادعنفضلاَهذا

أس-أم

بس--مبو
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4-العحميم:

كلماأنهبمعنى،الحيالكائنسلوكفيدائمثبهسلوكهيالعادة

الحي.الكائنلدىالمعتادةالاستجابةلهتبعأتحدثالمعينالموقفحدث

منأنهيجد،والاستجابةالمثيربينالعلاقةكنهفيالمدققالباحثأنغير

فيالاستجابةنجفسأوالمثيرنفسيتكررأنالمستحيلمنيكنلمإنالصعب

متقاربة،استجاباتأومشابهةتإ!ثمهويحدثالذيإنما.مختلفةمواقف

وبالتاليالاستجابةنفسعلىنحصكوأنالسلوكنفسنكررأنيمكنلاولكن

!لكلما،الأخرىالمواقفمنغيرهإلىينتقلمعينموقففيالتعلمأثرإن

ومن:الانتقالقوىالتشابهزادكلما،الانتقالضعفالموقفينبينالتشابه

تقتصرلاالتعزنرعمليةقيمةأنبقولناذلكنصوغأنيمكنهلنظريةوجهة

قيمةبل،الخاصمثيرهاحدثإذاللظهورمعينةاستجابةميلتقويةعلى

أخرىنماذجإزاءالاستجابةنفسظهورإحتمالتقويةإلىذلكتتعدىالتعزنر

الذيفالطفل،كنيرةاليوميةالحياةفيالتعميموأمثلة.تارّيفامنمتشابهة

بالكلابالشيهةالأخرىالحيواناتومنبلالكلابمنيخافكلبعضه

منأكثريكونرمماالقططمنخوفهأنغير.الفئرانأوالأرانبأوالقططمثل

وهذه،مراتبللتعميمأنأي،الأصليافثيرمعتشابههالشدةغيرها

.الأخرىالمث!إتعنالأصليالمثيرتمييزعلىتتوقفالمراتب

:الانطفاءأوالتضاؤل-5

ضروريإنهبلالسلوكيةالعادةتعلمفيأهميتهعلالتعزنرقيمةتقتصرلا

دون.المكتسبةالاستجابةتحدثوحينما،وصيانتهاالعادةهذهلحفظكذلك

هذا،تدريجياَالتضاؤلفييأخذللاجراءالاستجابةهذهميلةوقْنإفتعزنر

نألهتيسرالذىالسمكفصياد.التجرل!يبالانطفاءيسمىماهوالتضاؤك

هذهعلى-حتماًسيترددفإنه،معينمكانمنالسمكمنكبوكميةيصطاد
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البقعةلهذهالمتكررةالزياراتهذهمنيحصللم)ذاولكنمتعددةمراتالبقعة

الزياراتهذةفإن،صغوكمياتعلىحصلبل،الأولىالكميةنفسعكْ

في)نهماءحدثوبالتالى،غرضهعلىفايحصللملأنهالتفاؤلفيتأخذ

انمامطلقةعمليةليستهذهالانهماءوعملية.البقعةتلكإلىالذهابعادة

العاداتمنا!هرالانطفاءتقاومالقويةفالعادات،كثوعواملعلىتتوقف

منأقليكونللانهماءالضعيفةالسلوكيةالعادةامشعدادأنبمعنى،الضعيفة

عددعلىكذلكالانهماءيتوقفكا،لهالقويةالسلوكبة;APJIامشعداد

.المعززةغيرأوالمثابةغيرالمحاولات

Sinnerسكينرنظرية:م!ادساً

الاجرائيالاثتدراط

السلوكأحدهماالسلوكمننوعينبينالنظريةهذهصاحبسكينريميز

الفعل)تباعيؤكدحيث،واستجابةمثيربينالرابطةعلىيقومالذىالاستجاد

مثير.دوناستجابةتوجدلاأنهبافلوفحذوحذواممنالشرطيالمنعكس

دونالاستجاباتتغحيثالتلقا!الاجرادالسلوكفهوالثافىالسلوكأما

فردمعيتحدثوهوسلوكهأوسيارتهضووهوالانسانكسلوكالموكراتوجود

ويقرر.الأوليةالانعكاساتمنتخلوالتيالسلوكألوانمنذلكغيرالىآخر

السلوكفيجداَبسيطةالامنزلةلايمثلالاستجادالسلوكأنسكينر

لذلكالانسانيالسلوكنيكبئمنزلةفيمثلالاجرادالسلوكأما،الحيوي

كب!إَ.اهتماماَالتربويةالنفسيةالدراساتبهاهتمتفقد

(1):ةيمه!رجتلاالولهَائع

أشهرهاوكان،الحيواناتمنمختلفةأنواععلىتجاردهسكينرأجرى:1

المصركة،الأنجلومكبة:القاهز،جةتو،تفسئ،نفسيةدراسةالتعلم:الغربرمز!ةدكور(1)

.205-204عى،\AY)الرايعةالطبعة
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الحبالتقاطالحمامةيعلمأنسكينرحاولفقد.الحمامعلىتجالرله

ارتفاعإلىرأسهاالحمامةرفعتكلماآليةبطريقةإليها!دمطبقمن

القفص،منجانبفيثبتقدمدرجةمسطرةعلىمسجلمعين

عندلايتكررسلوكأالارتفاعهذايكونأنعلىسكينروحرص

إلىرأسهارفعتأنحدثإذاحتىالحمامةىاقبفأخذ.الحمامة

الحبوبطبقفيخرجالكهربائيالمفتاحعلىضغطالعلامةتلك

الحب.الحمامةفتلتقط

الحمامةرأسارتفعتكلماالحبوبطبقيقدمأنعلىسكينرحرص-2

.المحددةالعلامةإلى

r-هذاأصبححتى،العلامةتلكإلىالرأسرفعسلوكتعزفىسكينركرر

نادراَ.كانأنبعدالثائعهوالسلوك

لبافلوفالبسيطةالاشتراطيةبينالجوهريالفرقلنايتضحسبقمما-4

بالمثرالمعززيقترنبافلوفعندلسكينر،الاجرائيةوالاشتراطية

بالاستجابةالتعزنرفيرتبطسكينرعندأما،(الجرسصوت)الشرطي

.(الرأسرفعسلوك)

علىحمامةفدرب،الاجرائيالاشتراطنيسكينرتجاربتعددتوقد-5

أيضأالحمامةبتدريبكاقام،ا!ينتجاهكاملةدائرةالاصتدازه

طريقعنوذلك8الرقمرسمعلىالمشيوهوتعقيدأاكزسلوكعلى

الهدفمنويقربهاالحمامةعنيصدرمرغوبصحيحسلوككلتعزنر

.المنشود

I-التعليمفيبتطبيقهالسيكولوجيالأساسهذامنسكينراستفادوقد

.بإيجازلهطفيمانناقشهسوفوالذي،المرج

المبربج:الحليم

التدريسطرقأحدثمنالحالمطالوقتفيالرنامجيالتعليم)!تبر

v I a
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الذاقيالتوجيهعلىالقامممالذاقيالتعلممننوعيعتبرفهو.(1)،المعاصرة

يقوم)نهبل،التعلمعمليةفيكبيردورللمعلم!دلمأنهمعناههذا،للسلوك

نأعليهلأنولك،البزلامجيالتعلمعمليةمعهتتمأنبدونهيمكنلابدور

تعليمي.برناجصورةنيالدراسيةالمادةبإعداديقوم

(2":لهطفيماالمرجالتعليمفيالأساسيةالعناصرتلخيصويمكن

المعرفةمن!صبأجزاءنزودهبحيث،البنودمنمنظمةسلسلةتقدم-1

.استجاباتمنهوتتطلبتدريجياَ

.محددةبطرضةمنهالكلالتلميذيستجيب-2

بالمث!إتبالاستعانةللنتالًجالفورلهةبالمعرفةالتلمبذاستجاباتتعزز-3

.(للخطأوحراء،للمموابءإ!ضخ)ضاعةثل)المميزة

بسيطة.وئيدةبخطىالزلاجفيالتلميذيسير-4

o-كثو.أخطاءفيالتلميذيقعلاقدوبالتالمط

نحوالتدريجيوالاقتراب،السابقةمعرفته!وءعلىالتلميذتعلميتم-6

خطواتمنخطوةلكلالتلميذاتقانويؤدي.الرناجاليهيهدفما

خطوةكلؤدسمى.صقةللتعلمالنهائيةالنتيجةجعلالىالبرناج

.إطارأأوبنداَالحطواتهذهمن

الاشتراطلنظريةالتربويةالتطبيقاتأهممنالرنامجيالتعليميعتبر-7

لاسكينرالاجرافى

.226ص،السالقالمرجع(1)

_tryص،(صابقمرجح)التربويالنفىعلم:4صازكيأحمد.د(2، try.
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الجيدالتعلمعلىالمساعدةالعوامل

مقدمة:

عنهلخملالمجتمعأوجدهاالتىالاجتماعيةالمؤ!سةهيالمدرسة

المعقدةالتربويةالعمليةهذهعنالأولالمسؤولهووالمعلم.نث!نلاإعدادعب

العاداتتلاميذهوإكساب،والحضاريوالثقافيالدينيللتراثنقلمنفيهابما

هذهيمارسوالمعلم.وقيمهالمجتمعواتجاهاتتتفقالتيوالاتجاهاتوالقيم

أنشطةأودراسيةمقرراتصورةفيأوتعليميةمواقفطريقعنالعمليات

هو:الاَننفسهيفرضالذيوالسؤال،ثقافية

المهمةهذهإنجازفيوتساعدهالمعلمتمكنالتيالعواملماهي

.إيجازفي(1)العواملهذهسنتناوللهطوفيما؟الصعبة

الجيد:الحلمعلىالمساعدةالعوامل

:التكرارعامل-1

يكسبهمراتعدةمعينعملفتكرار.الكماليولدالتكرارأنلاشك

نأإلىشرأن!ببولكن.المتعلمعنداواثووالثبوتالاستقرارمننوعأ

يمصاحبمالم،التعلمعمليةفيكالأيإلىيؤديلافحسبوحدهالتكرار

التكراريكونهنا.والدافعوالميلالرغبةكتوافرالأخرىالرئيسيةالتعلمبشروط

وسهولة.دقةفيتعلمهاالمطلوبالمهاراتإكتسابسرعةفيهاماَ

.465-459ص،الابقالمرجع(1)
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الدقة:عامل-2

ثابتةأنماطنحويتعدلأويعيرالمتعلمسلوك"أنبالدقةويقصد

(1)"دقيقة

الطفلبتكرارأنفلاشك.التكرارلعاملمباشؤكنتيجةالعاملهذاويأقي

أسلوبفيالدقةمننوعاًيكسبه،حياتهمستهلفيالأبجديةالحروفلكتابة

لهاأدائنايتوقفالحركيةاستجاباتنامعظمأننجدماوغالباً.عامبوجهالكتابة

المراحلفيوالكتابةللقراءةالطفلإجادةدفةقدرفعلى.الدقةعاملعلى

حياته.مستقبلفيالدراصيوتفوقهمهارتهغالبأتتوقفالمبكرة

الأولولة:عامل-3

فيأقوىمعينموقفعنالناتجةالأولىراثَالاأنالعاملبهذايقصد

عامللنايوضح،عليهشابثئعلىشبفمن.التاليةراثَالامنفاعليتها

نجاحأأصابتوالتيتعودناهاالتيالاستجاباتفأنماط،معانيهبأجلالأولوية

المجتمع.معسلوكنافياتباعهانحاولالتيهيالأولىحياتنامراحلفيمعينأ

الاستجاباتأساليبعلىالأطفالبتعويدالعنايةضرورةالىنشيرلهذا

فيوخصوصاًالخاصةأوالعامةالمواقففيسواء،الطيبةالسويةالصحيحة

والتيهفالتوافقتحقيقفيأهميةمنذلكفيلما،المبكرةالطفولةمراحل

هيالأولىالطفولةخ!إتأنولاشك.حياتهمستقبلفيالمجتمعمعالسوي

والكهولة.الرشدفيالسلوكأساليبتحددالتى

ال!ظيم:عامل-4

المجالأجزاءتنظيمعلىتتوقفالتعلمعمليةبهاتغقدالتيالسهولةان

أساسهيالدرسبموضوعالخاصةفالعلاقات.وظيفيأمفيدةوحداتفي

.460ص،الابقالمرجع(1)
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وغرواضحةغيرالتعليمىالموقفعلاقاتكانتوكلما،،لعلمعملية

الوقتمنالكثيرتستنذف،عشوائيةبثانتعلهاخىا!ريقةاكانت،منظمة

ويسر.بسهولةالمطلوبةالنتيجةإلىاسصولادونوالجهد

إدراكعلىالتلميذقدرةالتعلممادةتخظيمفينراعيأنيجبذلكوعل

وفيالبيئةوفيالسنفيإلفرديةالفروقنراعيأنيجبأخرىوبعبارةالعلاقات

السريع.الناجحللتعليمالمجالنيسروحتىالاهتماماتوفيالعقليةالقدرة

الحداثة:عامل-5

نأبمعنى،خبرتهفيالحديثةالاْفعالاستدعاءإلىعادةالانسانيميل

هناومن.بهالاتصالالبعيدةعلىالأسبقيةلهابخبزلهالاتصالالحديثةالأمور

فيلطلابهالحديثةبالخ!إتدائمأيستعينالذكطهوالناجحالمعلمكان

عدممعالجديدتعلمالتلميذعلىيسهلوهكذا،جديدةخ!إتتعليمهم

بعدإلاالجديددرسهالمعلمييدأبألادائماًنوصىلذلك.بالقديمالصلةقطعه

الدرسعرضفيييدأبعدهاثمفيهالطلابومناقثتهالسابقللدرسمراجعته

لخ!إته.تنميةعمليةالتعلمعمليةبأنالطالبيشعروحتى،الجديد

الأثر:عامل-6

ارتياحعدمأوارتياحأكانسواءالتعليميالموقفمنالناتجالأثريساهم

بالارتياحالشعورتأثيرتحتفالتملم.التعلمعمليةعرقلةأوسيرحسنفي

منصلاحيةأككرأنسبللتعلمشروطاًيتيخ،التمليميالموقفعنالناتج

أفضلوالتفوقالمدحتأثيرتحتنتعلمعادةْفنحن.الارتياحبعدمالشعور

نشعرأنوجبلذلك.العقابأوالرسوبمنالخوفتأثيرتحتنتعلممما

لذةتذوقعلىونساعدهمللنجاحالكبرىبالمميزاتالصغرمنذأطفالنا

يفوقبالارتياحالشعورأثرأنولاشك.الفئلومرارةألمنجنبهمكا،النجاح

.مستوىأيتحتتسريتعلمعمليةأينيالاقيساحبعدمالشعورأثرًإ!حم

2690

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الحلمنتائج

:العاداتتكولن-أولأ

المكتسبالسلوكأنواعمننوعأكطعلىسلوكيةعادةلفظنطلقماغالباً

.الموروثالفطريالسلوكعنلهتمييزأوذلك

أثناءالانسانتعلمهالذيالمكتسبالسلوكمنمعيننمطهيوالعادة"

فيكبومنزلةتحتلوالعادات(؟)"يخهاق!اعالتيانحتلفةللظروفوفقأحياته

التيالعاداتمنمجموعةعنعبارةالانسانسلوكأنحيث،الانسانحياة

مثلاالمتعلقةبهالخاصةعاداتهلهمناواحدفكل.ثخصيتهمنجزءأتكون

فيالمتمثلةالوجدانيةعاداتهلهأنكا،وسوكلامهوطريقةوملب!هبأكله

ولاشك.شخصيتهبسماتالخاصةالعاداتمنذلكغيرإلىوعواطفهميوله

أنها)ذ،الانسانحياةفيهاماًحيوياًغرضأتؤديالسلوكيةالعاداتأن

علىتكونهافيالعاداتوتعتمديعيثهالذيالمجتمعمعالتوافقعلىتساعده

تكوينيسهلحيثالأولىنشأتهفيالطفلمعتتبعالتيالتربويةالأصاليب

الصغرفيالتعليمبأن"القائلللمثلطبقاَالعصبيالجهازلمرونةالعادات

بتكوينخاصةعنايةنعنيأنعليناوجبهنامن،الحجرعلىكالنقش

وكذلكالخرشوحبانةوالأمالصدقعلىتعويدهمثلالمالحةالطيبةالعادات

مواطنينليكونواالخوالسلوكيةالعاداتتلكعلىيئبواوحتىوالصلاةالصوم

.وازدهارهورفاهيتهمجتمعهمعزفييشاكونصالحين

بالنسبة(2)الصالحةالعاداتلتكوفىالارشاداتبعضلهطوفيما

للراضدين:

.311ص8الابقالمرجع(1)

.177ص،(صابقصجع)التعيمىالنفسعلم:بركاتخيفةمحمدكور(2)
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ولا

لعاداتا

معتقدأتكونبحيثتعلمهاتريدالتيالعادةأهميةلنفسكوضح

والاجتماعية.الشخصيةبفائدتها

تشعرالتيالجديدةالعاداتتكوينفيصادقةورغبةقويةبعزيمةابدأ

حولك.منوللمجتمعلكوقيتهابأهميتها

النفس.فيوتأصلهاالعاداتتثبيتفيمهمعاملهناالتكرار

منبجوتحيطهانْاالصالحةالجديدةالعادةبتعلمقيامكأثناءحاول

السلبية.الانفعالاتتتجنبأنوحاول،والارتياحالسرور

مناطتخلصالارشاداتبعضعنالحديثالمجالهذافييفوتنا

(1):وهيللراشدينبالنسبةالضارة

تريدالتيالضارةالعادةهذهومساوىعيوبلنفسكتوضحأنحاول

منها.التخلصبضرورةتاماًاقتناعاًتقتنعبحثعنهاالاقلاغ

بحيثعادقةوعزيمةقويةبإرادةالضارةالعادةهذهمنبالتخلصإبدأ

فيها.التفكيرمجردولولنفسكتسمحلا

سبيلفيبنيتهماكلتهدملمزاولهاالرجوعفيواحداستثناءأيإن

.اْخرىمرةالمحاولةإعادةالصعبمنتجعلكا،عنهاالاقلاع

يفعتجعله،السلوكيةالعادةلتلكمزاولتهعندلنفسهالفردملاحظةإن

العادةهذهلمزاولةكراهيتهعلىيساعدهمماالاَخرينموضعنفسه

السيئة.

حسنة.أخرىعادةالضارةبالعادةيستبدلأنويفضلهذا

:المهاراتتكولن-ثانياً

السهولةبالمهارةؤسني".التعلمنتائجأهممنيعتبرالمهاراتتكوين

178ص،الابقالمرجع(1) - ( vv.
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نتعلمهاالتيالمهاراتأمثلهَومن.(1)"الأعمالمنماعملإجراءفيوالدقة

الرسوموتفسيرقراءةأوالحاسبةةلَالاعلالعملأوالكاتبةَهلَالاعلىالكتابة

فنتقنهاالمهنيهَتخصصاتنابحكمنتعلمهاالتيالأمورمنذلكالىوماالبيانهمية

آلية.شبهبطريقةنؤديهاقدأننابحيثتاماً)تقاناً

وقدراتاستعداداتكلتعلمهافيتبنىالمهاراتمعظمأنولاشك

الميكانيكية،القدرةكلتبنىالميكانيكيةالأعمالفيالمهارةفمثلأ،خاصة

علىتبنىالموسيقيةوالمهارةالكتابيةالقدرةعلىتبنىالطباعةفيوالمهارة

..وهكذاالموسيقيةالقدرة

:والمعارفالمعلوماتاكعساب-ثالثأ

لعمليةوحتميةمباثؤنتيجةهىوالمعارفالمعلوماتوتعلماكتسابإن"

الصالحةالخبراتاكتسابعلالفردمساعدةإلاماهوفالتعليم.التعلم

مجابهةالعصرىالمجتمعيجابهأنعلىتساعدهكي،ممكنةطريقةبسطباً

الناجح.التكيفعمليةلهتيسرصحيحة

والحسابالعامةوالعلومالكريمالقرآنيتعلمالدراسةحجرةداخلوالطفل

يتلقىكا.دراسيةموادمنذلكإلىوماوالعالميةوالقوميةالتاريخيةوالأحداث

والمناقشاتوالمخاظراتالندواتطريقعنوالمعارفالمعلوماتمنالمزيدأيضأ

التلميذيكتسبهاالتيالمعلوماتهذهكلوتدخل.الاعلاموسائلومختلف

لعواملمدركاًصالحاًمواطنأيثبحتىخبراتهحصيلةضمنالتعلمطريقعن

مستنيرأ،مثقفاًمواطنأيصبحوبالتاليالمجالاتمختلففيالحضاريالتقدم

أبناءبينالتعليمنضرسبيلفيالدولةتنفقهاالتيالضخمةالمبالفييبررماوهذا

.أدناهالىأتصاهمنالوطن

.320ص،(سابقمرجع)التربوىالنفىعلم:4مازكيأحمددكرر(1)
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اليفيهر:طريقةاكساب-رابعأ

التفكيرطريقةاكتسابوهوالجيدالتعليممظاهرمنهامآخرمظهرئمة

مختلففيوالمعارفبالمعلوماتالتلميذالمدرسةتزودأنيكفىفلا.السليم

خاصةعنايةتمنىأنيجببل،فحسبوالآدابوالفنونالعلومنواحي

للقائمينتقالبأن.جد!ةكلمةوثمة.الصحيحالسليمالتفكيرطريقةباكتسابه

وتفوتهالجيلنجاحأساسأنوهي،الشأنهذافيالثربويةالعمليةعلى

!يبل،دراصيةموادمنيستوبأويحفظمامدىفي)طلاقأيتمثللا
موضوعياًًإ!كفتمشكلةأفييفكرفتجعله.السلالتفكيرعادةتعلمه
صص"

عيةالمشابمم!معالجةفيعا،الذاتيةالعواملعنبعيداسديداعلميا
-ء

كلىكزانيجبالصحيحةالفكريةفعلى!ضةإذن،رصينةعلمية

.التربويبالحقلمشتغل

:تلاتجاهاا-مسأخا

اجتماعيموضوعإزاءالرفضأوالقبولاستجاباتمجموعهواالاتجاه

تمثلإحداهما،القضايامننوعيننوضحأنبناويجدر(1)،معينجدلي

الرياض)مثلالصوابأوالحطأحكمأسلوبإلاتقبللا"تقرريةقضايا

العربية،مصرجمهوريةةم!اعالقاهرة،السعوديةالعربيةالمملكةعاصمة

صحيحةتكونأنإماالقضايافهذه(ميل4200حوالم!النيلنهرطول

قضايالأنهايخهاالانسانرأييؤخذأنالأحوالمنبحاليصحولا،خاطئةأو

.ةي!رقت

قضاياأو)جتماعيةبأموريتعلقمافهوالقضايامنالثافىالنوعأما

ذلكغيرالى،التعليموتطوىالتنميةوخطةوالسلامالحربقضايامثلإنسانية

.316ص،الابقالمرجع(1)
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مزالنوعهذا.الناسآراءفيهاوتختلفالمناقشةتقبلالتىالقضايامن

منافردكللأن،خاطئةوأخرىصحيحةإجابةفيهايوجدلاالجدليةالفضايا

مايعرفوهذا،الجدليةالقضاياتلك)زاءبهالخاصةنظرهوجهةله

.بالاتجاهات

ومن،لهودوافعالانسانيللسلوككموجهاتتعملالاتجاهاتفهذهإذن

ومعايرونظموتقاليدوعاداتيتفقبماوتعديلهابتكوينهاالعنايةأهميةجاءتهنا

لخضوعمباشؤكنتيجةؤشغيزبلوتتعدلالاتجاهاتهذهوتتكون.المجتمع

كامباضرةغيربطريقةأوالمدرسةْىيحدثكاصاه"الفر!لعيييية

ْ.يعيشَهاالتيبالبيئةْالفرداحتكاكْهيحد
!شصص"
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التاسعالفصل

العقليةالقدوة

والفلكوالنهارالليلواختلافوالأرفىالسمواتخلقفيإن!

ماءمنالسماءمناللَةأنزلوماالنايسينفعبماالبحرفيتجرىالتي

الرياحفل!صتودابةكلمنفيهاونجتموعهابعدالأرضىبهفأحيا

(يعقلونلقوملاَياتوالأرفىالسماءبينالمسخروالسحاب

(164:البقرة)

مقدمة

العامةالعقليةالقدرة

.الأيماءتعريف*

.الأيهاءقياس*

.الأيماءطبقات!لا

.الدراسوالنجاحالذكاء*

المهني.والنجاحالأكاء!ر

الاجتماعي.وايوانقالذكاء*

.الأيهاءاخبارات*

الطائمهالقدرا!

.الخا.صوالاستعدادالطائمةالقدرة*

.والقدرةالخاصالاستعدادتيال!*

العقلي.للقياسالعمليةالأهمية
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التاسعالفصل

العقالةالقدرة

مقدمة:

وأماسهومطلعهالعلممنبعالعقلاالعقلضرفبيانفيالغزاليالامامقول

العينمنوالرؤلآالثصمنوالنورالشجرةمنالثمرةمجرىمنهيجريوالعلم

(M)8؟والآخزالدنيافيالسعادةوصيلةهوصما!ثرفلافكيف

فأتجلآأقبل:نهففال،العقلالةخلقمااسول":!الرسولوقال

محلكرمنحلقاَخلقتماوجلالىوعزقيوجلعزقالثم،فأدبرأدبر:لهقال

(2)"أغاقبلىلكأثيبوبكأعطيولكآخذبكمن!

لكل":!الدرسولقال:قالعنهاللةرضىالحدرىسعيدأدوعن

الفجارقولعغأماعبادتهتكونعقلهفبقدرعقلهالمؤمنعامةودعامةثئ

(3)(،السعرأ!حابفيكنامانعقلأونسمعكنالو:النارفي

الناسقفاضلبماللَةرسول!اقلت،،:قالتعهااللّةضيعائثمةوعن

أليس:قلتثجروقال؟الآخرةوفي:قلت،بمقال؟الدنيافي

أعطاهمماردُمبالاعملواوهلعائشةيا:!افقال؟بأعمالهميجزوفي)تما

.83عى،الأولالجزء،(صابقمرجع)الدفىعللىإحياء:التراليالامام(1)

الأورو.فييفإ!طلاأخرجه(2،

.الحارثوعنها!برابنأخرجه(3)
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عملواماوبقدرأعمالهمكانتالعقلمنأعطوامافبقد.؟العقلكلتوجلعز

(1)"!بزون

مخلوقاته،سائرعلىالعقلبنعمةآدمبنيوتعالىضبحانهاللةم!َفوهكذا

صنوالعدررالعديداهغفقد،الساميةالرفيعةالمنزلةتلكالعقللهذاكانولما

القدرةهذهوكنهأمرعلىالتعرفمحاولين،العقليةالقدرة!.أبانحضإعلماء

:القدرةمننوعانهناكأنإلىالمجالهذافيالباحئينتوصلوقد.العقلية

العامة.العقليةالقدرة-أولأ

الطائفية.العقلةالقدرة-ثانهأ

المامةالعقليةالقدرة-أولاَ

Intelلاgeهصلأيماءا

وجهعلىوالعقليالعموموجهعلىالقياسبنجاحالقرنهذاتميزلقد

والعمليةوالفرديةمنهاالجميةالمقننةالاختباراتفيهظهرتحيث.الخصوص

عقليةكقدرةالأكاءقياسأنولاشك.اللفظيةوغرمنهاواللفظيةوالكتابيةمنها

النفيالقياسحركةبدايةمنذالنفسعلماءشغلماأهممنكانتعامة

.والتربوي

:الأيهاءثعربف

لارتباطهالاهتمامهذاوىجع،الأكاءموضوعببحثالنفسعلماءاهغ

والتفكير.والتأيهركالتعلمالانسافيالعقليالنشاطومظاهرالسلوكبأساليب

مختصرةعباراتفطالأكاءمفهومتعركفالنفسعلماءمنكثيرحاولولقد

نحي.النوادرفيالحكيموالرمذيالمجبرابنأخرجه(1"
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تعددت-العقليالنث!اطمظاهرلتعددونظراً.-سلوكيةْةمظاهرطريقعنبسيطة

الذكاء.تعريفهاتبعاً

التالية:الأقسامالىاتعاريفاهذهتقس!ويمكن

التعلم:علىالقدرة-9

ذلكأمثلةومنالتعلمعلىالفردقدرةأنهتؤكدالأكاءتعريفاتفبعض

التعلم.علىالقدرةبأنهColvinكلفنتعريف

.القدرةاكتسابعلالقدرةبأنهألد43ء"ودروتعريف

الحؤ.منالافادةعكالقدرةبأنهGoodenoughجودأنفؤلعريف

النعلمعلىقدرتهبمدىالفردذكاءمدىيتحددالمعارلفلهذهتبعاً

السابقة.خبراتهمنوالاستفادة

الت!إفق:أوايكيفعلالقدرة-2

ذلك:أمئلةوصن،الجديدةللمواقفالفردتكيفمعنىيؤكدالبعض

المواقففيالسليمالتصرفعلىالقدرةبأنهSternشترنتعريف

.الجديدة

للعلاقاتبنجاحالتوافقعلالفردقدرةبأنهPintinreبنتنرؤلعريف

.الحياةفيالجديدة

مواجهةعلىالفردتساعدعقليةقدرةالأجءيعتبرالتعاو!فلهذهوطبقأ

تواجهه.التيالتوافقيةالمشكلاتحلومحاولتهالجديدةالمواقف

العفكو:علالقدوة-3

ذلك:أمثلةومن،التفكيرعلقدرةأنهعلىالأكاء!رفكا
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.المجردالتفكيرعلىالقدرةبأنهTemanترمانتعريف

السليم.الحكمعلىالقدرةبأنهBientبينيهتعريف

.العلاقاتإدراكعلىالقدرةبأنهKohحاrكهلرؤلعريف

وهذا،المجردالتفكيرعلكقدرةالأكاءيعتبرالتعارلفهذهعلىوبناء

فيللتصرفانحتلفةوالرموزالمجردةالمفاهيماستعمالعلىالقدرةيفي

العددية،أواللغويةالرموزاستعمالحلهايتطلبمثاكلتتضمنالتيالمواقف

الر!اضية.الألغازأوالمتقاطعةالكبماتحلمثل

العامة:الفطر!ةالقدوة-4

ذلك:أمثلةومن،الفسيولوجيةالناحيةمنالأكاءيعرفوالبعض

العامة.الفطريةالمعرفيةالعقليةالقدرةبأنهButبيرتتعر!ف

التكوكفيأساسلهاعضويةقدرة"بأنهبركاتخليفة.دويعرفه

.(1)8الجسماني

عامة.فطريةقدرةبأنهSprmآلةصبيرمانتعريف

فيكامنةامكانياتيحدد،(22ثورنديكيذهبكاالأكاء،ومعنى

مكتسبة.وليستموروثةالحيللكائنالجسميالتكوفى

الاجرافلأ:الرف-5

مفهومعلىالكاملالضوءتلقيلاأنهاالسابقةالتعاريفكلعلىيلاحظ

علماءبعضاتجهفقدولذلك،متداخلةأخهاأيضاَعليهايلاحظكا،الأكاء

،التربويوالتقرمالنذ!يالقياس(اثانيالجزء)التعيسالنذ!علم:بركاتخيفةمحمدكور(1)

.188ص،9781،القلمدار:الكوت

.280ص،(طبقمرجع)العامالنذ!علمأس!:فصورطلثدمحنور(2)
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ذلك:أمثلةومن،للاكاءالاجرائطالتعريفنحوالنفس

الكلية.أوالمدرسةفيالنجاحعلىالقدفئبأنهGarrettجاريتتعريف

.الأكاءاختباراتعلىالجيدالأداءعلىالقدرةبأنه!53ة"8بورنجتعريف

شيوعأ.الذكاءفب!اعتأكزمنالتعريفهذاويعد

أنهمالاالنفسعلماءبينخلافموضوعفىاللاالذكاءمفهومأنورغم

غيرمنالأيهيصخ!شلاتميزالتيالصفاتعلىجميعاًوالناسهميتفقون

بأنه:(يتميز)موظفأأمتاجرأأمعاملأأمكانطالبأالأيهيفالفرد.الأيهي

غو.عنالفهمفيوأصرعيقظةأشد-1

لحلتعلمهماتطبيقعلوأقدرفيهوأمرعالتعلمعلىأقدروأنه-2

.مشكلاتمنيعترضهما

.علاقاتمنوالأعدادوالألفاظالأشياءبينماإدراكعلىأقدروأنه-3

.التصرفوحسنالابتكارعلىأقدروأنه-4

أعماله.عواقبفيالتبصرعلىأقدرأنه!-5

أداءوفيالحياةوفيالعملنيأوالدراسةفطأنجحيكونماوغالبأ-6

ومتزنة.صحيحةالنفسيةصحتهكانتإن،عامبوجهالفكريةالأعمال

:الأيماءقياس

العقلى،بالقياساهتممنأولهوBinetبينههالفرنيالنف!عالمكان

الأولىصورتهفيظهرللأكاءمقياس)نشاءفطSimonسيمونساعدهوقد

العالمجاءأنإلىالاختبارهذاعلىتعديلاتعدةأدخلتوقد.1905

تقدمأوتأخرمدىتحديدفطالأكاءنسبةأهميةوأوضحSternشترنالألمافط

وضربالزمنيالعمرعلىالعقليالعمرق!ممةواقترح،ومستوياتهالأكاءمدارج

.387عى(صابقمرجع)النفسعلمأصوك:راجحعزتمحور(2)
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.الأكاءبنسبة!سمىالعمليةهذهوناتج.مائةفيالناتج

:أنأي

العقليالعر

=الأكاءنسبة

نذ

الزمنيالعمر

ع.ع

*100

*100(1)

ز.ع

العمرييلغبيفاسنوات8فهملكلالعقليالعمرتلاميذثلاثةأنفبفرض

نسبفبحسابسنوات5والثالث،سنوات8والثافى،سنة16للأولالزمني

:يكونالثلاثةلفتلاميذالأكاء

الأولذكاءنسبة

الثافيذكاءنسبة

الثالثذكاءنسبة

16

*100=50

*100=100

160=100بر

،1973العر!ةانضةدار:القاهز،اثانويللتعليمالنفيةالأص:4صازكيأحمددكتور(1)

146 ? o.

YAI
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حالةفيكاالزشىبالعمرالعقليالعمرتساويعندأنهذلكمن!ضح

العاديالاكاءعلىتدلوهي100الأكاءنسبةيجعلالثافيالتلميذ

التلميذحالةفيكاالزمنيالعمرعنالعقليالعمرقلاذاأما.المتومطأو

أما.العقليالضعفعلىندلوهذه001منأقليتكونالاكاءنسبةفإنالأول

نسبةفإنالثالثإلتلميذحالةفي!الزمنيالبمرعنالعقليالعمرزاداذا

.الأكاءفيالتفوقيعلتدلوهذه100مناكبرتصبحالأكاء

:الأيماءطبقات

أنهإلىالانسانيالاكاءتوويعتناولتالتيالاحصائيةالدراساتدلتفقد

منحنىأوالاعتدالمكابالمنحنىأحيانأيسمىالذيالمنحنىعامةبصفةفبع

وسطنيالناسمنا!كةنجدحيث،الاعتيادىالمنحنىأوالحرس

نأإلىالجانبينعلىالتوزيهذايتدرجثم،الأكاءفيالعاديينوهمالمنحنى

الطرففيالعقولضعافمنوأقلية،طرففيالعباقرةمنأقليةنجد

انحتلفةالاكاءلمستو!اتمتدرجةطبقاتنجدالطرفينهذينوبين،رخَالا

(1):التاليالتون!منذلكيتضحكا

ايربوىوالتقومالنفيالقاس(اثانيالجزء)التعليميابفىعلم:بركاتخليفةمحمدمحور(1)

.193ص،ه(صابقمرجع"
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الأفرادعدد

%25%251

!-
130؟40؟55

خب

120910

*

90090

%7

80

%3

rعلىالأكاءتوزبعبيان(8)لثكل I Atدمرلترمانأبحاثتائجحسبطفلأ

بحيثالأكاءفيمتوسطينالناسمعظمأنالسابقالتوزيعمنلنايتضح

من%25وأن90،110بينذكائهمنسبةتقعالأفرادمن%50أننجد

ذكائهمنسبةالأفرادمن%25أيضاَويوجد،90منأقلذكائهمنسبةالأنراد

.110مناكر

توؤيعشأنفيالعلماءنتائجفيتامأتشابهأنجدقلماأنهقولهيجدرومما

.العيناتاختياروكذلبنبالأمجاثالخاصةللظروفذلكءجعوقد،الأكاء

ح!سبانحتلفةالأكاءطبقاتفيالأفرادتوزيعنسبةيينالتالميوالجدول

:(؟"ترمانرأى

.194عى،السابقالمرجع(1)
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طقةكلفيالألرادلتوزلهعالمئوكةوالنسبالأكاءطقاتجدول

ائويةاببةال!كاءنشةالأيهاءمراب

الأفرادلعدد

.،25فأعر14العبقركةمنقربأوعبقري

1406075-120جدأكي

12013000-110الأيهيأوالموسطفوق

6."..011-90الايمءمتوسطأوعادي

..,r.الغبيأوالمتوسطمنأقل 9 . _ A\

6000A.-70جدأغبي

700100منأقلالعقلضعيف

.،605Y-50-سنوا10-8بينعقلىعمر(أهوكأمورون

.،5019-25صنوات7-3بينعقلعمر،أبله

.،.256منأقلفاقلصنتينعقلىبهيجر،معتوه

:.الدراميوالنجاحالاكاء

الناحيةمنهاضتىعواملعلىيتوقفالدراسةفيالنجاحأنصحيح

عاملالأكاءيعتبرولكن،والانفعاليةوالاقتصاديةوالثقافيةوالاجتماعيةالصحية

نحوعلىالأكاءاختباراتفائدةلناتأكدتولقد.العواملهذهبينمني!يئ

علماءغالبيةأنلدرجة،الدراصيبالنجاحالتنبؤيةقيتهافيالشكإليه!قىلا

الدراسي.الاستعدادباختباراتالاكاءاختباراتتسميةإلىيميلونالنفس

المتوسط،دونذكاؤهكانإنالثانويةالدراسةفيالنجاحللطالب!جىفلا

المتوسط،فوقذكاؤهيكنلمإنالجامعيةالدرامةفينجاحلهىجىلا!

منأعلىالأكاءمنمستوىيتطلبالجامعبةالكلياتبعضنيالنجاحأن!

.أخرىكلياتفيالنجاخ
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تتطلبانحتلفةالتعليممراحلأنالىإنجلترافيكاتلتوصلوقد

(1):التالمطبالجدولموضحهوكا،الذكاءمنمعينةمستويات

الحليمنوع

الجامعيةالدرجة

العالياوالشهاداتالدبلومات

الثانويالتعليم

الاعدادىالتعليم

العليا(الفصول)الابتدائيالتعليم

المتوسطة(الفصول)الابتدا!التعليم

الأولى(الفصول)الابتدائيالتعليم

الخاصةالفصرل

(مورون)العقولضعافمدارس

العقولضعافصتعرات

المتويعطالمدى

الأكاءلنسبة

130-

110-

105-

85-

75-

من.أقل

160

145

140

ANC

85

المهني:والنجاحالأكاء

عاملوأهمهاأبرزهامنكثئعواملعلىالمه!يالعملنيالنجاحيتوقف

دلتكاالأكاءمنمختلفةنسبأانحتلفةالمهننيالنجاحويقتضي.الأكاء

بتصنيفالمتقدمةالدولاهتتفقدلهذا.التتبعيةالأبهـاثذلكعلى

والجدولذكا*،منتتطلبهمابحسبكلمجموعاتالىوالمهنالأعمال

المناممبةالأكاءمستوياتبحسبمرتبةالمهنمجموعاتأهميوضحالتالي

تقرليأ)؟(مهنةلكل

.198ص،الابقالمرجع(2).197ص،الابقالمرجع(1)
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الاكاءنسبة

فأص150

130-150

110-130

110-100

8-100

70-58

"5-07

05منأقل

والاداؤوالقضاءكالطبعالبةتخصصاتإلىخاجالتيالمهن

.والمؤلفونوال!ثعراءبالجامعاتالتدوصورجالالعليا

ورجالالبنوكوموظفيكالتد!لىالعامةالفنيةوالمهنالوظاثف

والفن.الصحافة

والصناعة.والتجارةوالمكتباتالتأمينكأعمالالفنيةالكتابيةالمهن

المطابعكعمالةع!اخمهاراتإلىمخاجلا!عأبالمئتغلون

.والكهرباءوالتليفونوالنجارةوالحراطة

وعناعالبر!دكسعاةبسيطةمهاراتالىتحتاجبأعمالالمشتغلون

الأحذ!ة.

بحزموالمثتغلينكالبوابينواحدنمطعلىآليةبأعمالالمثتغلون

الحفر.وعمالوالثالينالبضائع

الغر.فإ!ثإتحتجدأبسيطةبأعمالالمشتغلون

.العقولضعافمؤعس!اتومكانهم.عملبأيالقياميمكنهملا

مهةلكلالمنامبةالاكاءلمشوياتبعأالمهنمجموعاتأهم

عي:لاجنماا(فقكإ1)لنكيفوالاكاءا

والنجاحالتوافقعلتساعدالتيالعواملمنهامعاملولاضكالاكاءان

والتوافق.ابحمعأوالأمرةمحيطنيذلكاكانسواء،الاجتماعي

منمعمرضيةعلاقاتتكوفىعلىقدرتهفي!دوللفردالسلعالاجتمامجي

الجماعةقوانينمراعاةعلقدرتهفيأ!اَيتمثل!،النامىمنكعاملهم

الأبحاثدلتوقدالتوافقمئكانذلكعنعجزفإن،ومعاروهاوتقاليدها

السليم.الاجتماعيالتوافقسوءالىيؤككاالاكاءنقصأن-الىوالدرامات

والاجراموالعقليةالنفسيةالأمراضمنهاةد!دعمظاهرالاجتماعيالتوافقولسوء
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غومنأقدرالأيهيوالفرد.والخلقيالاجتماعيالزيغضروبمنذلكغيرإلى

الاجتماعية،المواقفحيالالتمعرفحسنعلىوأقدر،السليمالتوافقعلى

أعماله.عواقبفيالتبصرعلأيضاَوأقدر

الاجتماعيةالحياةفيالنجاحفيهاماَعنصراَيعدالأكاءأنوالخلاصة

وأشكالها.ألوانهابمختلف

الأيماءاخباوات

المجالاتمختلففيظهرتوالتيالسيكولوجيةالاختباراتلتعددفظراً

كانولقد.الاختباراتبعصرالعصرهذايلقبونالنفسعلماءبعضجعلت

المعرفيةالنواحنلتعددوذلكالاختباراتهذهمنالأوفىالنصيبالعقليللقياس

الاكاءاختباراتتصنيفالعلماءبعضووى.الأكاءأثركهايظهرالتىالعقلية

التالية:الأنواعإلى

وتشمل:لفظيةذكاءاختبارات-1

فردية.اختبارات(أ)

جمعية.اختبارات)ب(

وتشمل:لفظيةغيرذكاءاختباراقي-2

وقبم.ورقةاختبارات(أ)

عملية.اختباراتأب(

7*2
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اللفظيةال!كاءاخ!بارات-؟

ةالفرد!(1)

بينيه:مقامى

أعدهوتد.العالمفيالفرديةاللفظيةالمقاييسأشهرمنبينيهمقياسيعتبر

ضدرونالذفىالأطفالبيناممييزمحاولةهيماسةلحاجةنتيجة1904عام

يستطيعونلاالذتوأولئك،بفرنناالعامةالمدارسفيالتعليممواصلةعل

فيوروعي،1191عامآخرهماكانمراتعدةالاختبارهذانقحوقد.ذلك

الصعولة.الىالسهولةمنالبطنالتدرجالاختبارهذااسئلة

حيثالمتحدةبالولاياتستانفوردجامعهْفيترمانراجعه1916عاموفي

التيللجامعةنبةوذلك"للاكاءبينيهاستانفورداختبار،اسمعليهأطلق

.ترمانبها!مل

فيالأطفالعلىوتطبيقهالأختبارهذابتنقيحانجلترافيبرتاهتمكا

.المتحدةالمملكة

يمبحيثوتعديلهالاختبارهذابترجمةالقباقاعاعيلاهتممصروفي

العربية.البيثة

توجيهلأن،واحدلفردالا!طىلافإنهالأختباْرهذا)جراءطرقةعنأما

هذهمثلأهيةقضحهنامن،ضفوكةبطر!ةيقمعلهاوالاجابةالأمئلة

والكتابة.القراع!يعرفونلامنحالاتفيخاصولوجهالفرديةالاختبارات

مجموعاتالىمقسمةسؤال90علىيحتوىالعربيةصورقيفيوالمقياس

صنوات10الىسنوات3سنمنمبتدئأمعينةلسنمنهامجموعةكلتصلح

ستة14لهسن،اختباراتثمانيةسنة12لهلسن،اختباراتستلها

سؤالمجموعةلكلو!اف.والمتفوقالمتوصطللراشدومثلهااختباإت
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لروحجيدوفهمطويلتمرفىالىالاختبارتطبيقويحتاج.احتياطيينسؤالينأو

)تقانالىأيضاَكايحتاج،استعمالهاعلههايقومالتيوالمباديالأسئلة

دقة.بكلمراعاتهاالفاحصعلىينبغيالتيالاختبارتعليمات

)ب(الجمععة

الأولية:الضلهةالقدراتاخباوات-

فيكبئعينةعلىتطبيقهيصلحأي،الجمعيالنوعمنالاختبارهذا

توفرأنهاالاختباراتمنالجمعيالنوعهذامميزات"لاأهمومن.الوقتنفس

)جرائها.عندالفرديةالاختباراتتتطلبهاالتيوالتكلفةوالجهدالوقت

مؤسسوهو،صاعزكيأحدالعربيةصورتهنيالاختبارهذاأعدوقد

فرعيةاختباراتأدرلعةعلىويشتمل.الأوليةالعقليةللقدراتثرستوناختبارعلى

وهي:

:الكلطتمعانيايخياو-الأول

كلماتأرلعةبينمنمعينللفظالمرادفةالكلمةيعينأنالمفحوعىوعلى

مثل:أخرى

الآتية:الكلماتبينمن"أخ"لكلمةمعنىالكلماتأقربهيما

قريب-شقيق-أب-عم

:ين!ملاالادواكاخباو-الئافي

انقاءمنهويطلبنموجياً،شكلاَالمفحوصيعطىالاختبارهذافي

مثل:المعكوسةالأشكالاختياردونلهالمشابهةالأشكال

فله!ثو+سعأهكاد
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ال!فكو:اخباو-الثالث

يدرسأنالمفحوعىمنوالمطلوبالحروفيمنسلاسلعنعبارةوهو

ثل:واحدبحرفليكملهاسلسلةكلعليهتسرالذىالنظام

...أ،دأ،بأ،بأ

:الأعداداخبار-الرابع

بالجمع،الحاصةالحسابيةالعملياتمنعددأالمفحوصقفيهويعطي

بعلامةيؤشرأنالمفحوصوعلى،جمعهاحاصلحسابيةعمليةكلوتحت

حاصلكان)ذا"*،علامةيضعأوصحيحاًالجمعحاصلكان)ذا8،ص

:مثال،خطأالجمع+

23هما363

759805

فماسنة13سنمنابتداءالطلابقدراتلقياسالاختبارهذاويستخدم

بعدها.

اللفظعةغروالأكاءاخعباوات-2

مناللفطةالاختباراتعيوب!تلافىالاختباراتمنالنوعهذاأنيلاحظ

ولذلك.الثقافيبالعاملتأئرهاوبالتالمكا،اللغويالتعبيرعلىاعتمادهاحيث

جلأوكلماتليستلفظيةالغرالاختباراتمنالنوعهذاوأسئلةمادةفإن

منذلكغرالىأشكال،متاهات،صور،رسومت!ثملولكنها،لغوية

فياللفظيةالاختباراتعنالنوعهذااختباراتؤ!تميز.لغويةالغرالأدوات

كالأجانب،الاختباراتلغةيجيدونلاالذينالأفرادعلتطبيقهاصلاحيته
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تولربمنالعاهاتذويحالاتفيأ!أتطبيقه!يفضلكا.والمهاجرفى

.الكلامبأمراضوالمصابينوالبكمكالصماللغويالتحصيلفيعاهاضهم

الى:مادتهاحيثمنلفطةالغرالاختباراتوتنقسم

والقلم:ادتجةاخيبارات(1)

هذهأمثلةومن،وقلمورقةالىلاجرائهاتحتاجالتيالاختباراتوهي

Gح840انفجو،الرجلرسمالاختبارات d)منعللبالاختبارهذافي

حددتهانقطةخمسينأساسعلىالرسم!ححثم،رجلرسمالمفحوص

الرجل.لرسمالدقيقةبالتفا!يلالنقاطهذهوتتعفق،الاختبارصاحبةانفجو

الثالثةوسنوالنصفالثالثةسنبينأعمارهمتقعمنعلىالاختبارهذاو!لح

فيدقةاهم!تكونالنتائجأنالاختباربهذاالحؤأوضحتوقدوالنصفعشؤ

تلاميذعلىاجرائهضضلولذلك،العاضؤوسنالرابعةسنبينالواقعةالفترة

الابتدائية.المدارس

:(ل!تيةفى)عمئةاخباراتبر(

اجرائها،عندقلمأوورقةإلىيحتاجفلاالاختباراتمنالنوعهذاأما

.الاختباراتمنالنوعهذاأمثلةومن

:تالمكبأدكالاخباو

ملونةوأوجهها،متساويةمكعباَعشرستةمنالعمليالاختبارهذاوقكون

أشكالعلهامرسومبطاقةعشرةسبعالمكعباتمعؤلهوجد،مختلفةنإ!لأب

!ها،المستعملةالألوانحيثمنالصعولةالىالسهولةمنتتدرجمخلفة

عدداستعمالالمفحوعىالىوعللب.لتكو!هااللازمةالمكعباتعددوكذلك

فيىاهالذىالرسمتتطابقبحيثيعضهابجانب!صهاالمكعباتمن

منالمفحوصيمكنالتيالبطاقاتبحسبالاكاءمستوىويحسب.البطاقة
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الزمنعاملاالاعتبارفييؤخذكا،بالمكعباتلهاالمماثلالشكلتنفيذ

.الحركاثوعدد
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الخاعةوالاسحدادتالطائفةالقدرات:ثانهاَ

مقدمة:

عقليإنتاجأيأنالعقلالتنظيممجالفيوالبحوثالدراساتأثبتت

حولوتتبلورالأولىالمجموعة،العواملمنرئيسيتينمجموعتينمن!كون

الأولالجزءنيلهتعرضناوقدالأكاءعليهاعللقماوهيالعامةالعقليةالقدرة

الطائفيةبالقدراتماتسمىهيالثانيةوالمجموعة،الفصلهذامن

الخاصة.الاستعداداتأو

الخاصوالاستعدادالطائفيةالقدرة

فالاستعداد.والاستعدادالقدرةمنكلمفهومنوضحأنبنايجدر

deداAptit"نأوعلىوسهولةصعةفطيتعلمأنعلىالكامنةالفردقدرةهو

.(1)،معينمجالفيالمهاراتمنعالمستوىإلىيصل

أساليبمنمجمرعةابأنهاإجرائياَتعريفاَالطائفيةالعقليةالقدرةوتعرف

ارتباطأبغيرهاؤلرتبط،أ!وقارتباطأببعضهاترتبطالتيالعقليالنشاط

العقلي،الاستعدادعنالطائفيةالعقليةالقدرةتختلفوبذلك.(2)"ضعيفاَ

سابقالاستعدادأنيعنيهذا،القدرةتحقيقإمكانيةهوالاستعدادأنحيث

ظهورها.شروطمنضرطأنهأيالقدرةلوجود

والبيئة.النضجعواملطريقعنللاستعدادقدحإلاهيما)ذنفالقدرة

لدىاستعدادوجودعلىقاطعةدلالةيدلفهذا،معيننردلدىماقدرةفظهور

.القدرةهذهظهوروراءمنكانالفردهذا

.435عى،(طبقمرجع)النفىعلمأصول:راجحعزتأحمدكتور(1)

.416ص،(صابقمرجع)المامالنفسعلمأص:واخرفىمنصورطلعتدمحور(2)
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اصتعدادكلبالفرورةفليس،اصتعدادورائهامنقدرةكلكانوإذا

اليئةظروفأنإلا،معيناستعدادفردلدىيكونفقد.قدرةظهورالىيؤدي

-علماءينادىلذلك.قدرةصورةفيوبلورتهالامتعدادهذانموعلىتساعدهلم

.سواءحدعلىالجميعأمامالمتكافئةالفرعى)تاحةبضرورةوالتربيةالنفس

العدلأساسهاعلىتقررصريحةبنصوصالاسلاميةال!ثريعةجاءتولقد

وجل:عزلقولهمصداقأ،والمساواة

نإلتعارفواوقبائلشعوبأوجعلناآوأنثىذكرمنخلقناآإناالناسأيهايا!

خبير(عليماللةإنأتقاآاللةعنداكرمكم

1:الحجرات) r)

قوله:فيويؤكدهالمعنىهذايكرر!آوالرسول

أعجميعللعردفضلولا،الواحدالمثطكأسنانسواسيةالناس،،

(1)"بالتقوىإلاأسودعلىلأبيضولا

:والقدرةالخاصالاسحدادتياس

سابقأ،ذلكذكرناكاوالقدرةالاستعدادمنكلمفهوماختلافرغم

،الاستعداداتقياسطرقعنالقدراتقياسطرقتختلففلاذلكومع

قياسها.وطرقالاستعداداتهذهبعضبإيجازالتاليةالصفحاتفيوسنتناول

اللغويالاسحداد

ق!رطعنوالمعانيالأفكارمعالجةعلىالقدرةفيليدواللغويالاستعداد

:(2):منهامظاهرعدةفيالاستعدادهذاوليدو.الألفاظاستخدام

.سندهنيأحدل!اه(1)

.442ص،(سابقمرجع)النضعلمأصول:اجحزكيأحمددكتور(2)
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بها.والمتصلةوالأفكاروالجملالألفاظفهمسهولة-1

.التضادأوالتشابهعلاقاتمثل،علاقاتمنالألفاظبينماادراك-2

.والشفويالتحرىىالتعبرسهولة-3

معين.وقتفىالألفاظمنعدداكبراسترجاعمرعة-4

التألبمثلالمهنبعضفيللنجاحضروولاَ!دالاستعدادأنولاشك

.والتدرصوالصحافةوالحطابةوالتحر!

اللفئ:الفدوةاخبارات

منكلمةمائةالىخمسينمنالاختبارهذايتكون:الأضداداخعباو-1

هذهأضدادايجادالمفحوصالىوعللب،البسيطةالكلمات

:الكلماتهذهلبعضأمثلةلهطوفيما،الكلمات

مفاجن.-!ستسلم-اخ-ابيض-رجل-كبير-فقر

8"علامةوضعهوالاختبارهذافيوالمطلوب:الطابقاخعباو-2 X

تماممتفقاَمنهماكلمعنىيكونةيتَالاالجملمنجمتينأمام

:(الشررمستصغرمنالنارمعظم)المثلهذامعالاتفاق

الكبائر.يولدالصغائر)همال(أ)

.ناربغردخانلا)ب(

.كبوةجوادلكل(%)

بحر.القطرةالىالقطرة)د(

التيالرابعةالكلمةوضعالاختبارهذافيوالمطوب:افيلاخعباو-3

مثل:،بالأولمطالثانيةالكلمةكعلاقةالثالثةبالكلمةعلاقتهاتكون

......كالرجلللأميرالأمير

......كالفرشةللرسمالقلم

......كالأرضللأرضالقمر
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........كالقزمللكبرالصنير

......كالسمعللعينالبصر

مرادفاتثلألةذكرالاختبارهذانيوالمطلوب:المترادفاتاخعباو-،

مثل:،ةيتَالاالكلماتمنلكل

.صدق-مرح-خضن

أتربيختارأنالمفحوصمنعللبوفيه:الكلطتمعانياخعباو-5

:الكلماتبينمنشقيقلكلمةمعنىالكلمات

.خال-أخ-جد-عم

(الحاي)الدبافيالاسحداد

وكذلك،الحسابيةالعمليات)جراءودقةسهولةفيالاستعدادهذايظهر

.علاقاتمنالأعدادببنماإدراكعلىالفدرةفييمدو

:الحسايالاسعحداداخبارات

والاحصاءالمحاسبةمهنةنيللنجاحلازمالاستعدادهذاأنلاشك

ومن.الحسادبالعملالمتصلةالمهنمنذلكغيرالىالركاضياتوتدريس

الرياضية:القدرةاختباراتأمثلة

عدمهمنصحتهامنللتأكدالحسابيةالعملياتمختلفمراجعة-1

مثل:

99يم16+38+45

186يم11"+42+61

448يم7*64

166ت4كو39

السلسلة:يكملالذيبالعددةيتَالاالأعدادسلاسلاصتكمال-2

296http://www.al-maktabeh.com



2،4،8،14،22،..

814 c 1Ic،...

3،5.10،12،24،...

!ستبدلأنالمفحوصمنعلبحيث،المحذوفةالعلاماتاختبار-3

مثل:المطلوبدوضحالذيبالثئ؟العلامة

12:f= Y

5!3=15

5410=10

الميكنمانيكيالاسحداد

وحسنالميكانيكيةالآلاتفهمفيالميكانيكيالاصتعدادهذاليدو

بينالعلاقاتو)دراكؤلركيبهاحلهاعنفضلاَ،واصلاحهاوصيانتهاإدارتها

تحناسبالميكانيكيةبالأعمالالمئتغلينالعمالأنوجدفقد.أجزائهامختلف

ميكانيكيةقدرةمنلديهمماقدرعلىأعمافمأداءنيفشلهمأونجاحهم

عضلية.مهاراتمنمالديهمعللا

:القدرةهذهلاختباراتأمثلةلىوفيما

فهمقياسالىالاختبارهذاويهدف:اولنهكيالفهماخباو-؟

الورقي.النوعمنالاختباروهذا.الميكانيكيةالعلاقات

والتركيب.الفكمهارةقياسالىويهدف:العدد.تجميعاخعبار-2
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العقلىسا!قللالعمليةالأههة

نأغر.والمهنيالدراصيالنجاحمنوكلالأكاءبينالعلاقةمابقاَذكرنا

أداؤهاكاناذاالمهنأوالدراساتبعضفيللنجاحيكفيلاوجدهالاكاء

نأيتطلبالميكانيكيةالأعمالفيفالنجاح.ة!اخاستعداداتوجوديتطلب

ذكياَ.الفردكونأنبجانبالناحيةهذهفطخاصةاستعداداتالفرديمتلك

لابدبل،مثلاَالهندسةكليةفيينجحلكيذكياًالطالبيكونأنيكفيولا

مكافى.وتصوروميكانيكيرلاضياستعدادمنذلكعلىعلاوةله

الذيالعملأوالدراسةنوعالىيشيرالفرداستعداداتقيامىفإنلذلك

الذيالفشلمنوعصمناه،والجهدالوقتمنَإ!عكعليهنوفروبذلك،ينامبه

به.يلحققد

يتقنكيف،يتقنهأنعملاَأحايمعملاذايحبوتعالىسبحانهواللَة

يجعلهماوالاستطلاعيةالامكانيةمنلديهوليست،لهمؤهلغيرعملاَالانسان

العمل.هذااتقانفيينجح

وتجنباَنجاحهىلاًاعطتالفرداستعداداتقياسأهميةلنايؤكدماهذا

كلفيالاستعداداتقياسأهميةعنيكشفبماالمهنيأوالدراعىلفشله

والمهني.التربويالتوجيهمن

(1):التاليةالنقاطفيالعقليللقياسالعمليةالفوائدتلخيصويمكن

الموهودين:عنفث!كلا-9

الأكاءأصحابمنالموهوبينعنالكشفنيالعقلىالقياسيفيد

الموهولين.الىفأكثر130منابتداءالاكاءنسبةؤلشير.العالي

.287عى،(!ابقمرجع)العامابفىعلمأص:وآخرفىمنصررطلتمحور(1)

298http://www.al-maktabeh.com



الأسوياءمنغيرجمممنالموهولينعزليالىالمدارسبعضتلجأوعادة

باعةؤظهرهالذيعي!."لاتلاطمنظراَولك،الأسوياءوغير

الأفرادمنغرهمدونالموهولين

:العقولفعافعلالحرف-2

وأنبنفسهالفرديعنيأنعنالعامالعجز،العقلىبالضعفويقصد

تقلالذقالأفرادويعتبر.يعيشهالذيالمجتمعفطفعالاَ.عضوأ!كون

المدارسعرفتوقد.العقولضعاف7ءأو70عنذكائهمنسبة

الفصولتأث!نأفالعقولضعافازاءعاتقهاعلالملقاةالمسئولية

وكذلكالتعليميةالفرصتكافؤمبدألتحقيقكمحاولةالخاصة

منامبباَ.استخدابأقدراتهماصتخداممنتمكيهم

التلأحد:تقسيم-3

الم!ثكلاتأهممنتعتبرفصولعلىالتلاميذتصنيفعملية)ن

القياسأنشكولا.عامكل-بدايةفطالمدرسةإدارةتواجهالتي

الابتدائيةالمرحلةففي.الطلابتوؤحمجالفيَإ!علكيفيدالعقلي

علىقدراتهمأي،العقليةلقدراتهموفقأالتلاميذتصنيفيمكن

بتحقيقتتعلقوالثانوية(المتوسطة)الاعداد!ةانرحلةفيأما.التعلم

العقليةالقدراتنوعيةعلىبناءالدراسيةالفصولداخلالتجانس

الطائفية.

t-والمهني:التربويالتوجط

العمليةالتطبيقاتأهممنوالمهنيالتربويبنوعيهالتوجيهيعتبر

مساعدةالىيهدفالمهنيأوالتربويسواءوالتوجيه.العقليللقياس

أنيستطعحتى،لامكانياتهمعرفتهخلالمننفسهفهمعلىالفرد

اممومنممكنقدراكبرتحقيقفيالامكانياتهذه!ستغل

.والتقدم
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العالثرالفصل

المعرفيةالعقليةالعملياث

؟!رععً
لكموجليفيئالاثعلمونأمهالكمبطونمن!والهَةُ!

(ثشكرونلعلكموالأخعدةوالأبصارالسمع

(78:النحل)

:راكالا-أولاَ

:الادواكعمالةحدوثفروط

ال!الهية.لمإ!علاء

.ةعو!فوملاالعوامليم

اليفكو:-لانأ

.راكوالاالحك!*

وال!كاء.العفكويم

والتذكر.الفيهريمة

يم"العفكووالتخعل.

اليفكو.مراكل
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التأيهر:-لالثأ

التاكر.صوريم

.الاسترجاعيه

.الحرف*

.لهم!ترجاعالمهس!ةالعواملء

ال!الية.لمإ!علايم

الموضوعة.لمإ!علايم

.النسانيم
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العاثرالفصل

المعرفيةالعقليةالعمليات

لادراكا-أولأ

للعالممعرفتناطريقهاعنيغالتيالعقليةالعمليةتلكهيالادراك

الوحيدةالوسيلةهيفالادراك.الحسيةتإ!ملاق!رطعنوذلكالخارجي

يعيشها.التيببيئتهالانسانطريقهاعنيتصلالتى

لتحقيقهائلةفطريةبقوىميلادهمنذزودهبأنالانسانتعالىاللةكرمولقد

قائل:منعزلقولهمصداقاً،الادراكعملية

والأبصارالسمعلكموخلقشيئاًتعلمونلاأمهاتكمبطونمنأخرجكمواللة!

(تثكرونلعلكموالأخعدة

(7لم1:)النحل

بألوانهالادراكبمعيناتالبشرىالوليدكرمالخالقينأحسناللَةفتبارك

كيفالوليديتعلمفلا،فطريةكقوى،والفؤادوالبصرالسمعوهيانحتلفة

استعمالهأنغير،تدريبودونمباثؤيستخدمهاإنهبل،القوىهذهيستخدم

يعيشه.الذيالمجتمع"وتقاليد"وعرفوعاداتْقيمبحكمويتهذبينمولها

المحافظةفييستخدمهاماأولالادراكيةالقوىتلكيستخدمالوليدأنفنجد

ئيالعل!ومثلهأهدافهتحقيقنيليستخدمهاتنموأنتلب!ماثم،بقائهعلى

تعالى:لقولهمصداقأالادراكنوافذبمثابةهيالحواستلكوكأن.الحياة

فإنهابهايسمعونوآذانبهايعقلونقلوبلهمفتكونالأرضنييسيرواأفلم!
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الصدور(فيالتيالقلوبتعمىلهكنالأبصارتعمىلا

(46:الحج)

(...قبلهممنالذينعاقبةكانكيففينظرواالأرضفي!سيروالمأو!

(9:ادم"

(تبصوونأفلاأنفسكموفي!

(12:تا!ولزاا)

وإلى"رفعتكيفالسماءوالى5خلقتكيفالابلالىينظرونأفلا!

مأيهر(أنتإنمافأيهر*سطحتكيفالأرضوإلى8نصبتكيفالجبال

(1')-17:الغاثية)

وهي،الادراكأدواتلهخلقأنالانسانعلىتعالىاللةنعممنأنكا

خلقنياللّهحكمةتزليبالىفانظر.الادراكمنافذهيالتيالحمسالحواس

الأخطارمنلحمايتهللانسانخلقتامن)ـهلاللسىحاسةفأولها،الحواسهذه

الانسانأنالا.وبسرعةعنهالابتعدمحرقةنارلمستهفإذا،حياتهتهددالتي

الغذاءطلبعلىيقدرلاعاجزأناقصألكانالحسهذاالااللةلهيخلقلملو

إذا.نفسهإلىفيجذبهبهفيحسبيديهيمسأنلابدبل،عنهبعيداَكانإذا

الشم،حاسةلهاللةفخلق،عنهبعدمابهيدركحسإلىالانسانلافتقر

حاسةاللةفخلق،جاءتناحيةيًامنيدريولاالرائحةبهايدركأنهالا

خلقكا.بعيهاابخهةتلكفيقصدجهتهويدركعنهبعدمابهليدركالبصر

يعيهماكانذلكصلى.الحجبوراءمنالأصواتبهيدركحتىالسمعلهاللة

عدمهمنلهمناسبتهيدركفلاالغذاء!ل)ذ،التذوقحامةلهيكنلملو

الأمورعواقبإدراكبنعمةوكرمهالانسانتعالىاللةميزكا.فيهلكفيأكله

بمثابةالخمسالحواسفتكون.الخمسللحواسالمشتركالحسق!رطعن

كلكلتوقد،الانسانمملكةنواحيبمختلفالموكلينالأنباءوكالات

بأخباروالأخرىالمرئياتبأخبارمنهافواحدة،بهتختصبأمرمنهاواحدة
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الحربأخباروالأخرىالتذوقبأخباروالأخرىالروائحبأخباروالأخرى،الأصوات

الأخبارباقتناصهذهالأنباءوكالاتتقوموهكذا.وغرهاوالحشونةواللينوالبر

هوالذي،العقلومركزهالمشتركالحسالىويسلمونهاالمملكةأنحاءمن

مخلوقاته.ساثرعلىآدمبنيتعالىاللةبهاكرمنعمةأكبر

:الادواكحدوثيثووط

ضرطين:بوجودالاتتملاالادراكعملية

البصرطرىعنندكهاقدالتيالموضوعاتأوالأشياءوجود-1

لحدوثالأولفالشرط)ذن.التذوقأو!شمأواللمسأوالسمعأو

والأشياءبالموضوعاتالمليالحارجيالعالمهذاوجودهوالادراك

.المتميزة

وانحلوقاتوالموضوعاتالأشياءمنالعديدومخلوقاتهالئَةكونوني

وجل:عزلقوله،تعالىاللّهخلقنيوالتدبرالتفكرعلىتحثنا

رفعت+كيفالسماءلالى*خلقكيفالإبلالىينظرونأفلا!

سطحت(كيفالأرضوالى!نصبتكيفالجبالوإلى
(21بر17:الغاشية)

بل،الانسان!يشهالذيالحارجيالكونعلىَإ!صاقالأمريكنولم

تعالى:لقوله،الداخليلكونهالانسانادراكأيضأهمل

تبمروفي(أفلاأنفسكموفي!

(12:لحاتالزا)

التيالنفسأوالذاتوجودهوالادراكعمليةلحدوثالثانيالشرطأما-2

والحواس.مدركبموضوعتشعرذاتإدراكهوالادراكلأن،تدرك

والموضوعجهةمنالذاتبينالحيالتفاعلأداةهيانحتلفة

عمليةتغلاالرئيسيينالشرطينهذينوبدون.أخرىجهةمنالمدرك
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.كراألاد

"9الادراعمليةعنالمسئولةالعواملمننوعينهناكأدْلتايتضحققدممما

الذاتية.العوامل

الموضوعية.والعوامل

الادراكعملِةفيالذاتيةالعوامل

ومنتدكالتيالذاتمصدرهاتكونالتيالداخليةالعواملبهاويقصد

هي:العواملهذه

:ادلاسيحدا-1

إستعدادأيتخذوأنلابد،جديدإدراكيمجالفطالانسانيوجدعندما

منيحتاجمثلأالأولمطالتعليمبدايةففي.الجديدالموقفهذالمواجهةخاصاً

.المهاراتمنذلكغيرالىوالكتابةالقراءةلتعلممعينأاستعدادأالهمل

لكيخاصأاستعداداَالمتعلممنتحتاججديدةتعليميةمرحلةكلأنولاشك

وهبهاالتيواستعداداتهوقدراته)مكانياتهوفقالجديدةالمواقفهذهمعيتكيف

وجل:عزلقولهمصداقاً،لهتعالىاللّه

(iالبقرIAY:)(000وسعهاالانفسأاللةيكلفلا!

:(لفةلأا)لخبرةا-2

نأحتى،الادراكعمليةفيالخؤتلعبهالذيالدورإنكاريمكنلا

الخؤ.عباراتفيالنفسيةالظواهربعضتفسيرحاولواالنفسعلماءبعض

الذيالعاديفالشخص.الادراكعمليةفيهاماَدوراًتلعبالألفةأوفالخؤ

عهدلاالتىاللغةبهذهمكتوبأكتاباًتراءةبالطبعيستطيعلامعينةلغةيتعلملم

يكوناللغةبهذهالخؤلديهالذيالانسانأنحينفي.قبلمنبهاله
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عملاًأحدآعملإذايحبتعالىواللة.المؤلفهذاقراءةعلاشادشثبلا

ومحاولةبلإنجازهالمطلوبالعملإدراكفيالخؤدوريؤكدئا!ستنهأذ

اعمل.اهذاإتقاذ

:نتباهلاا-3

يطلبحينمافالمعلم.معينموضوعحولالشعورآوالعقلتركيزهو

إنتباههميحثإنما،معينةقضيةأومعينلموضوعإتباههمتركيزتلاميذهكلت

توجيهالانتباهوظيفةفكأن.الادراكيةالشعوريةالعقليةبوظيفتهالاتباهيقوماكى

دائمأتسبقعقليةعمليةوهي.إدراكهالمرادالموقفنخواعرداشعور

وكذلكنفسهإلىالانتباهتركيزعلىالانسانتعالىاللّهحثواعد.الأدراك

قائل:منعزلقوله،يعتبرأويتأيهرلعلهمخلوقاتمنحواءفيمم

(21:الزاريات)(تبصرونأفلاأنفسكموفي!

وإلى*رفعتكيفالسماءوإلى*خلقتكيفالابلإلىينظرونأفلا!

مذكر(أنتإنمافذكر!سطحتكيفالأرضوإلىيمنصبتكيفالجبال

(21-17:الغاشية)

وجل:عزوقواء

(..قبلهممنالذينعاقبةكانتكيففينظرواالأرضفييسيروالمأو!

(9:الروم)

منأنفسنانيماإلىإنتباهناوركزأنظارناويوجهالاسلاميحتهكذا

علىتدلعظيمةآياتمنفيهبماتعالىاللةكونإلىوكذلك،وعبرآيات

ووحدانيته.قدرته

الذاتية:العواملتفاكل

منإليهاالاشارةسبقالتيالذاتيةالعواملأنبالذكرجديرهوومما
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.تدركالتيالذاتوهي،واحدمصدرهاعملياتكلها،وإنتباهوألفهاستعداد

لدينامألوفهوماإلىننتبهلافنحن،وثيقأإرتباطأببعضهاترتبطلذلكفهى

استعدادأتجاههونأخذإليهفننته،كذلكمألوفغيرهوماإلىبل،فحسب

الفردلمساعدةببعضهاترتبطالذاتيةالعواملهذهأننرىوهكذا.عاماًمعرفياً

الب!ئرية.نفسهأيضاًفيهابما،يعيشهاالتيبيئتهفييوجدماإدراكعل

الادراكعميةفيالموضوعيةالعوامل

مدرسةظهرتأنإلىداخليةذاتيةعمليةأعتبرالادراكأننأيهرأنينبغى

إلىؤلوصلتالتجاربمنالعديدأجرتوالتى،النف!سعلمفيالجحثتالت

العواملدوراكدتوالتيالادراكعمليةتنظمالتيوالقوانينالعواملمنالككر

.الاداراكعمليةفيالداخليةالعواملإلىبالاضافةالحارجية

تتعلقالتىالخارجيةالعواملتلكالموضوعيةالعواملبهذهونقصد

علىالخصائعىهذه"نحددأنويمكن.المدركالئئأوالموضوعبخصائص

التالي:النحو

:والتضادالشدة-1

إليهننتبهسوفماتحديدفيمؤثراًعاملاًالمنبهأوالمثيرشدةتمثل

القويةالكاشفةالأضواءأومثلأالعاليةفالأصوات.ندكهسوفماوبالتالي

قويةمؤثراتتمثلهذهكل،ديد!ثلاانخفاضهاأوالحرارةدرجةفيالارتفاعأو

معينة.وجهةالادراكفتوجهالحسيةأعضائنامنتتمكن

فمثلأ.للادراكتمهيداًالانتباهتوجيهإلىأيضاًالتضاديؤديكذلك

منمجموعةوسطالقامةطويلشخصوجودأو،الظلامقلبفيضوءظهور

.الانتباهتجذبالتيالتضادأشكالمنذلكغيرإلى،الأقزام
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واطركة:الشير-2

فكثيرًاالادراكوتوجيههاب!نالاجذبإلىالحركةحالةفيالأشياءتميل

المحلاتواجهاتعلىويطفىيضىالذيالنورإنتباهنامايجذب

سياراتتطلقهالذيالمتغيرأيضاًالصوتإنتباهنايجذب!.والمؤسسات

تنبهلكىليلأتصدرهالتىالمتحركالمتغيروالضوءنهاراًالاسعافأوالشرطة

.الضرورةعندالمروربأولويةلهاللسماحالسياراتقائدي

والترتيب:ميظ!تلا-3ْ

إدراكناؤلوجيهإنتباهناجذبإلىمعينترتيبفيتنتظمالتيالأشياءتميل

كثيرأإنتباهنافيث!د.مرتبةأومنظمةغيرتبدوالتىالأخرىالأشياءمناكز

أيضأإنتباهنايجذبكا.واحدةنغمةوكلنظامفيتسيرالجنودمنفصيلة

مرتبهَبطريقةتنتظمالتيالأشياءمنذلكغيرإلى،ن!بةأوشعريةقصيدةإلقاء

إدراكها.ثمومنالانتباهجذبعلىالقدرةلهافيكون

ندركإننابل،العويلأوالصريخأوالضوضاءندركلاأننايعنىلاهذا

نرتاحمامثلمعهانتوافقأولهانرتاحلاكناوإن،وهلةأولمنالأشياءهذه

سابقاً.ذكرناكانرلةأوشعريةقصيدةمعننسجمأو

الذاتيةالعواملمنالصادرةالقوىتفاعلنتيجةالادراكعمليةتغهكذا

أهممنالادراكموضوعأنولاشك.الحارجيةالموضوعيةوالعواملالداخلية

التعليميللموقفالأساسيةالشروطضبطفيالمعلمتفيدالتىالموضوعات

علالتلاميذيساعدمماهذا،ممكنادراكوأدقأثهللتلاميذهليسرحتى

منممكنمدىأكيرإلىبمللوصولالتعليمىالموقفمعالايجا!طالتفاعل

.النجاخ
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ليفكوا:نيألا

فيهيعكسراقيعقلينشاطبذلكفهو.معرفيةعقليةعمليةهوالتفكير

موضوعية.بطرضةالواقعالانسان

انحلوقاتسائرعنالانسانتميزعلياعقليةكعمليةالتفكيرأنك!ئولا

ولكن،التفكرعلىقادرغرالحيوانأنذلكمعنىوليس،الأخرىالحية

غيرتفكوفإنالانسانأما،الحدودأضيقنييكونبلغمهماتفكو

الخلقعلىقادر،عليهنعمتهوبفضلتعالىالذبإذنقادرأنهبمعنى،محدود

مصداقأ،خلقهونيكونهفيوالتدبرالتفكرعلىيحثناواللة.والابداعوالابتكار

تعالى:لقوله

ومابينهماوالأرضالسمواتاللّهماخلقأنفسهمفييتفكروا!أولم

(لكافروند!كمبلقاءالناسمنمح%ن)ومسمىوأجلبالحقالا

(8:ادم)

تعالى:وتوله

(176:الأعراف)(يتفكرونلعلهمالقصصفاقصص!

تعالى:وقوله

وتلكالدّخشيةمنمتصدعأخاشعألرأيتهجبلعلىالقرآنهذاأنزلنالو!

(يتفكرونلعلهمللناسنضربهاالأمثال

(21:رث!حلا)

تعالى:وقوله

فيهاجعلالثمراتكلومنوأنهارأرواعىفيهاوجعلالأرضمدالذيوهو!

(يتفكرونلقوملآياتذلكفي)نالنهارالليلخشىاثنينزوجين

(3:الرعد)
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تعالى:وقوله

وينبت*تسيمونفيهشجروبمنهش!إبفيهلكمماءالسماءمنأنزلالذيهو!

لقوملآيةذلكفيانالثمراتكلومنوالأعنابوالنخيلوالزيتونالزرعبهلكم

(يتفكرون
(10:11:)النحل

تعالى:وقوله

كنتم)نالأيهرأهلفسئلواالهمنوحيالارجالاًقبلكمنأرسلناوما!

ولعلهمإلههملزلماللناسلتبينالأيهراليكوأنزلناوالزبربالبينات!تعلمونلا

(يتفكرون

(43:44:النحل)

تعالى:وقوله

الشجرومنبيوتاَالجبالمناتخذيأنالنحلالى!لك!وأوحى

منيخرجذللأردكسبلفاسلكيالثمراتكلمنكليثمهيعرشونومما

(يتفكرونلقوملآيةذلكفيإنللناسشفاءفيهألوانهمختلفضراببطونها

(68:19:النحل)

تعالى:فقال،المتفكرفىعلىاللةأثنىكا

السمواتخلقفيويتفكرونجنوكموعلوقعواقيامأاللةيأيهرونالذين!

النار(عذابفقناسبحانكباطلاًهذاخلقتما!شاوالأرض

(191:عمرانآل)

وفط.(1)<(سنةعبادةمنخيرساعةتفكر،،:بأنةنُسلافطوردوقد

ومبدأالأنوارمفتاحهوالفكرإن،،:الغزاليالاماميقولالتفكيرفضيلةبيان

"لأ(والفهومالمعارفومصيدةالعلومشبكةوهوالاستبصار

العظصة.محابفيجانبنأخرجه(1)

.423عى،الرايعالجزء،(صابقمرجع)الدفىعلوم)حياء:الترالالامام(2)
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الموضوعاتأوالأشياءفيالنظرامعانهوالعامبمعناهالتفكيرلآن

تختلفمتعددةصوروله،د!دسقاطعحكمالىللوصولالظواهرأو

محاولةمنهالغرضيكونفقد،المفكراليهىميالذيالغرضباختلاف

التفكيريكونوقد.الفهمعليهيطلقماوهذامعينةكلمةمعنىنيالتفكير

إنطاعمعرفةيكونقدكا.الحكموهوعنهنفيهاولشيشي)ثباتلمحاولة

الاستقراء.وهو،الجماعاتأوالأفرادمنمعنيةمجموعةعلىينطبقعام

فيطلقمعروفينحكمينمنجديدحكملاستنباطالتفكيريكونأنممكن

أمرأوماحادثةفيالسببمعرفةالتفكيرمنالغرضيكونوقد.القياسعليه

التعليل.عليطفيطلقالأمورمنما

تد،علاقاتإدراكفهوصورتهكانتأيأالتفكيرأنلنايتضحهكذا

:تكون

.حاضرةوأخرىماضيةخ!إتبين-1

I-ببعض.بعضهاحاضرةخ!إتبين

ونتائج.مقدماتبين-3

.ومعلولعلهبين-4

معنيين.بين-5

.ومجهولمعلومبين-6

V-وخاصعامبين.

:والادراكاليفيهر

الئىفيينحمرفالادراك،الادراكمنوأثهلأعمقعمليةالتفكير

بحثفيذلكمنأبعدهومماإلىيصلالتفكيرأما،الملاحظةموضوع

فيها.ويؤلربهايتأثروالتيحولهالتيالأخرىبالمدركاتالمدركهذاعلاقة

الئغففيمتلكهذاتهحدفيمنعزلموضوعأنهاعلشجرةالفرديدركهفد

يدركأنبدون،ذلكغيرأوماقهاضخامةأوثمارهاكؤأوشكلهابجمال
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.الشجرةوهيالمدركبهذاالصلةوثيقةأخرىموضوعاتالوقتنفسفط

كلدورفهمإلىالفردينزعحيث،آخرنحوعلىفتجريالتفكيرعمليةأما

بعضهامعالاًجزاءلهذهالمتبادلةالعلاقاتفهمومحاولةالشجرةأجزاءمنجزء

الأساسيةالقوانينفهمإلىبالفردينزعلاالتفكيرأنذلكمنوالأبعد،رخَالا

الظاهرةهذهعلاقاتأيفأالفردعقلفييعكسأنهبل،معينةظاهرةلوجود

نفهمأنالصعبمنفإنهوبالتالمط.الأخرىالموضوعاتأوالظواهرمنبغو

والهواءوالماءومكوناتهاالتربةأهميةفينفكرلمإذاكمدركالشجرةحقيقة

بالظاهرةالصلةوئيقةالموضوعاتمنذلكغيرإلىالحرارةودرجةوالشص!

الفكر.موضوع

:والأيماءالعفكير

معه.متحدغيركانوانالأكاء،مظاهرمنمظهرالتفكيريعتبر

التربيةأغراضأنشكفلا.وتنميتهتدرييهيمكنتكشبكصفةفالتفكير

العاداتواكتسابهمالسليمالعلميالتفكيرعلىؤلعويدهالنشنتدريبالصحيحة

الصحيحة.الفكرية

داخلثابتةثبهالأكاءنسبةوتظل،مورثفطرىاستعدادالأكاءبينما

الأصل،فيفطريأنهى!ننلاولكنتنميتهيمكنأنهصحيح،معينةحدود

بيئته.معوتفاعلهالفردتعاملمنتكتسبصفةفهيالتفكيرأما

والتايهر:العفيهر

يعتمدبذلكفهو،الفردبهامرصابقةتإ!خلاسمرجاععمليةالتأيهر

فقطيختعىلاحيثالتأيهرمنوأئهلأعمفهوالتفكهرأما،الحفظعل

فإنوبالتالمطمعاَ.والمستقبلبالحاضرأيضأيهتيانماالماضيب!إت
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فيجزئيةالامنزلةتمثللاالتايهرعميةجوهرهيالتيالماضيةتإ!حلا

الموقفيناسبماالماضيةتإ!خلاهذهمنالفرديختارحيثالتفكيرعملعة

المشكلاتلمواجهةجديدثوبنيوترتيبهاتنظيمهافيعيد،الجديدالعصري

حياته-فيالفردضابلهاالتي

والتخيل:اليفكو

والتخيل.الثعورساحةإلىالماضىمنحسيةصوراستدعاءهوالتخيل

علكبرحدالىيعتمدالايهاميواللعباليقظةكأحلامصورهبعضفي

هذاوني،يعيشهالذيالعالمنيأساسلهاوليسحقيقةغيرتكونقدعلاقات

العلاقاتعلىالأصلفييعتمدالتفكيرلأن،التخيلعنالتفكيريختلف

مشاكلحلالىدائماَيهدفلأنه،الحارجىالعالمفيفعلاَالقائمةالحقيقية

إنجاحنيالتخيليلعبهقدالذىالدورننكرأننستطعلاكنان)و،البيئة

التفكير.عملية

الفكو:مراحل

وفيعامبوجهالانسانيةالنشاطاتنيكبومنزلةالتفكيرعمليةتحتل

ؤلعو!دهالنشنتدريباهميةندركانعليناويجب.خاصبوجهالتربويالحقل

والمشاهدةالملاحظةعلى!ومالذكاالصحيحالعلميالتفكيرأصاليبعلى

التالية:المراحلالىالتفكيرعمليةتقسيمالىديويجونويذهب.الدفيقة

بالم!ثكلة:الضعور-؟

عمليةمماتستوجبحقيقيةمشكلةثمةأنالفرديدركويخها

جذلهداَ.حلاَالمشكلةهذهلحلالتفكر
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المشكلة:مخديد-2

ويغ،دقيقاَتحديدأالمشكلةهذهتحديدفهىالثانيةالخطوةأما

والخ!إتالخارجيللمجالواضحوتصورإدراكضوءفيذلك

السابقة.

الفروفى:فرفى-3

يفترض،المشكلةهذهحولوقائعمنالفردجمعهماضوءفي

المشكلة.لتلككحلولاحتمالاتأوفروضعدة

الفروفى:صحةإخبار-4

فرضفاالتيافروض!صحةمنالتحققإلىذلكبعدالفردينتقلثم

!حيعتبرمعينفرضاختيارإلىرالأمبهوينتهي،للمشكلةكحلول

jpNاالفروضمنعداهماويطرح،الدراسةموضوعللمثكلة

الحل:تطبيق-5

تطبيقاَالسابقةالخطوةفياليهتوصلالذيالحليطبقوأخ!%

أسبابها.علوالتغلبالمشكلةحلفيينجحوبالتالملأ،عمليأ

التأيمر..ثالثأ

التيالعلياالعقليةالعملياتفطالأولالأساسهوالادراكأنذكرناأنسبق

.الانسانإلىالخارجيالعالمبهاينتقلالتيالوسيلةلأنه،الانسانبهاضوم

الراهنة،المباضؤالخؤلموضوعاتالفردتحصيلوسيلةهوالادارككانفإذا

خ!إتهاسترجاععلىالقدرةأوالماضى)دراكعلىالفردقدرةهيالتأيهرفإن

واسترجاعوحفظتسجيلبهايغمعرفيةعقليةقدرةهي)ذنفالتأيهر.السابقة
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تعالى:وقوله

أفلامثلاَيستريانهلوالسميعوالبصيروالأصمكالأعمىالفرضينمثل!

(تذكرون
(24:)هؤ

وجل:عزوقوله

فيوفرعهاثابتأصلهاطيبةكشجرةطيبةكلمةمثلاَاللةضربكيفترألم!

لعلهمللناسالأمثالاللّهويضرب!كابإذنحينكلأكلهاتؤتي8السماء

يتأيهرون(

(24:25:)إبراجم

تعالى:وقوله

(49:لحاتالذا)(تأيهرونلعلكمزوجينخلقناثئكلومن!

وعبركعظاتبالتشيهاتويمثلللناسالأمثالاللَةيضربوهكذا

للمتأيهر"ف!.

للاشرجاع)9(المحسرةالعوامل

عوامل)حداها،الاسترجاععمليةتيسرالتيالعواملمنمجموعتانهناك

موضوعية.والاخرى،ذاتية

:للاشرجاعالمعس!ةالذاثيةالعوامل

رقمأوشخصاسماستدعاءالفردعلىاستعصىفإذا:الاسترخماء-1

.308-305عى،الابقالمرجع(1)
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2-

3-

العؤمل

1-

2-

3-

آخرعملفيوالانشغالالأمرهذاتركفإن،معينةحادثةأوهاتف

منذهنهالىالاعشرجاعموضوعفيئبالاسترجاععمليةييسرل!مما

،العلاججلساتأثناءالنف!يالمعابممايتبعهوهذا.نفسهتلقاء

عللقأنلهيتسنىحتىةك!وأعلى!سترخيأنالمريضمنفيطلب

.وكرياتخواطرمنذهنهفيماكلليتأيهروأفكارهلماعرهالعنان

قدفما.معينبنشاطللقياموتأبامشعدادهو:الذهنيالئه!ؤ

،الامتحانقبلينسونهممابكثرأكلالامتحانبعدالطلبهينساه

الدراسية.الموادلاسثرجاعشديدذهنيتهيؤحالةنيبالطبعلأنهم

.الاسترجاععمليةتيسيرفياليهؤأثريظهرهناومن

يدأهاالتيالأعمالأنلاشك:(العملإتمام.)قالاولإلىالمحل

مننوعأفيهتخلق،اتمامهاعدمالىالظروفتضطرهثمالانسان

علىوأنحبزهالعملهذاأتمإذاالاتزوللاوالتؤلربارط!الاوالقلق

وجه.اكمل

:للاتزجاعالمهس!؟الموضوعة

العواملأهممندعيْنيعمموضوعتكرارأنشكفلا:التكرارقانون

موزعاَتكراراَالتكرأرهذايكونأنثرعلة،الاسترجاعلعمليةالميسرة

.مركزأرتيباًتكرارَايكونوألا،فتراتعل

جهمالتقيتالذ!نالأنرادأوالموضوعاتأوفالأشياء:الحدالةتانون

تأيهركمثل.الأخرىالأمورمننضهممنتأيهراَأسهليكونونحديثاَ

فريضةلأداءفيهذهبتعامآنجر"أومعينةبمادةفيدرستهدرسرخَال

الحج.

استرجاعهايسهلمرةلأولبهانلتقيالتيفالأحداث:الأولويةتانون
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ومشاعروأفكارادراكاتمنالماضيةالانسانتإ!خف.الماضيةتإ!خلا

وصورنماذجشكلنيالعقليستبقيهوإنما،بلاأثرلاتختفيوحركات

للنشاطمميزةأساسيةكيزةالتأيهرعمليةتعتبرلذلك.الذاكرةنيومفاهيم

تعالى:لقولهمصداقأ،الانسانيالعقلي

(الألبابأولواوليأيهرواحدالههوأنماويعلموابهولينذروللناسبلاغهذا!

(52:إبراهيم)

تعالى:وقوله

أولوايتأيهرانماأعمىهوكمنالحقردكمناليكأنزلأنمايعلمأفمن!

(الألباب

(19:)الرعد

المباشرالاستدعاءطر!عنإما،.شكلينعلىتغعقليةكقدرةوالتأيهر

يعتمداسترجاعأو،-بالاسترجاع!سمىماوهوذلكعلىيساعدطي!مودون

)ذن.بالتعرفيسمىماوهوالماضىاستدعاءعلىيساعدوسيطعلى

:طرئعن)مايغالماضىفاسترجاع

.الاسترجاع

.التعرفأو

*ع!ر!9-الاسترجاع

صورأواأوحركاتأو،معانألفاظصورةفيالماضياستحضارهو

الأحاديثمنحدثأوالكبريمةتا!آلامنآيةنسترجعمافكلع!إَ.(1)ذهنية

فالاسترجاعاذن.الماضيفطبخبزشامرم!ظراَأومعينةحادثةأو،النبوية

استدعاءعل!عملالذيالمنبهأوالمثروجودبدونتغخالصةذهنيةعملية

تعالى:لقولهمصداتاَ،الماضيتا!ركذ
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الكيلوأوفواأشدهيلغحتىأحسنهيبالتيٍالااليتيممالتقربواولا!

قولذاكانولوفاعدلواقلتيو)ذاوسعهاالانفسانكلفلابالقسطوالميزان

تأيهروفي(لعلكمبهوصاآذالكمأؤلهوااللةوبعهد

(521:الأنعام)

تعالى:وتوله

!أيهروفي(لعلهمالثمراتمنونقصبالسنينفرعونآلأخذناولقد!

(130:الأعراف)

تعالى:وتوله

الفحضاءعنوينىالقولذيوايتاءىوالاحسانبالعدليأمراللَةن)!

تأيهرون(لعلميعظكموالبغيوالمنكر

(90:النحل)

Rcogiلا2on-الععرف

وأنه،السابقةخ!إتهمنجزءالآخريدركهماأنالفردشعور"هوالتعرف

التعرتفعملية.(2)"عليهجد!داَأوعنهغرياَشيئأوليسلديهمألوفمروفي

عمليةليسرمما،الحوا!سامامالتعرفموضوعىث!لابامتثالمرهونة)ذن

لتيسرالواقعيةالحيةالأمثلةلناضربوتعالىسبحانهواللّه.والاستدعاءالتأيهر

قائل:منعزلقولهوالعظةوالعؤالتايهرعمليةعلينا

يتأيهروبئ(لعلهممثلكلمنالقرآنهذانيللناسضربناولقد!

(27:الزمر)

.295عى،(سايقمرجع،اننىعلمأعرل:اجحعزتأحمدكور(1)

السايق.المرجع(2)
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!وموأول،المدرسةالىفيهذهبتيومكأول،الأخرىالأحداثعن

غرالىالحجفرضةلأداءفهاذهبتمرةوأولالجامعةإلىفيهذهبت

نفسك.نيأثرلهاوالتيالأوليةالأحداثمنذلك

الأثراكبرلها!كونالتيالعنيفةوالأحداثفالخ!إت:الشدةتانون-4

غيرهامناسترجاعاَأسهلتكونالانفعاليةالأحداثهذه،نفسكفي

.الأحداثمن

الذيالمكان-نفىفيالفردفوجو:الملأساتامحمالقانون-5

احضارفإنلذلك.استرجاعهاعلىيعينهالسابقةالأيهرىفيهاكلنسب

الأحداثسلسلةذهنهفي!رقدالجريمةحدوثمكانالىالشاهد

جالسوهوقرآنيةسورةتعلمالذيوالتلميذ.الجريمةأثناءوقعتالتي

نأعلىأيضاَالتجاربدلتكا.واقفوهوتأيهرهاعليهيمعبقد

نفسفيالامتحانيعقدحينأفضليكونالامتحاناتنيالتلاميذأداء

دروسهم.فيهتلقواالذىالمكان

النسان

اكنسبناهلما،دامممأومؤقت،كليأوجزدطبيعيفقدانهوالنسيان

(؟)التعرفأوالاسترجاععنالفردعجزفهو.ومهاراتتإ!خوتا!ركذمن

مصداقاً،انحلوقاتسائرمنغودونالانسانحماتمنحمةوالنشان

تعالى:لقوله

(115:ول)(عزماًلهنجدولمى!نفقبلمنآدمالىعهدناولفد!

النسيانأما.المرضىوالنسيانالطيعيالنسيانبيناممييزويجبهذا
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تعددوكذلكوتعقدهاالحياةلزحمةمباشؤنتيجةفيكون)رادياللاأوالطبيعي

هذاوفي.اليوميةحياتهنيالانسانبها!ومالتيالمتعاقبةتاطا!ثنلاألوان

يقوللذلك،مقصودغيرنسيانلأنهالفردعليهيؤاخذلاالنسيانمنالنوع

استكرهواوماوالنسيانالخطأأمتيعن،،رفع:اعل!الرسولثأنهفي

(؟)"عليه

الذاكرةفقدانعنإماوالناجم،المرضيوهوالنسيانمنآخرنوعوهناك

بعضعنالناتجالذاكرةفقدانأوشديدةانفعاليةصدمةأودماغيةلإصابة

والعيا!الشيطانمصدرهالمرضيالنسيانهذايكونأنوإما،العقليةالأمراض

وجل:عزلقولهمصداقاَ،بالئة

الشيطانالاانسانيهوماالحوتنسيتفإفىالصخرةالىاوينااذاؤيتقال!

عجباً(البحرفيشيلهواتخذأذكرهأن

(63:الكهف)

تعالى:وتوله

الا)نالشيطانحزبأولئكاللّهذكرفأنساهمالث!يطانعلهماستحوذ!

الحأسرفي(همالشيطانحزب

(91:المجادلة)

.النسيانحدوثعلىتساعدقدالتيالأسبابلهطفيماونستعرض

:يع!بطلاالنسيانأسباب

نأسبقالتيالمعلوماتتركأنلاشك:الامحمالوعدمالترك-9

.للنسيان!رضهامما!عفهاوخرناهاتعلمناها

منهيكودأقلالليلأثناءفيالنسيانأنوجدفقد:والعحطعلالتداخل-2

الكبر.فيال!إنيرواه(1)
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الفردبهايقومالتيالمتعاقبةالثاطاتكؤأنحيث،النهارأئناء

والذيالتعطيلالىيؤديممابعضفيبعضهايتداخلالنهارأثناء

.النسيانإلىبدورهيؤدي

التعطيل:مننوعانوهناك

ثم،معيندرساستأكارأنلوحظفقد:الرجعيالحطيلي(1)

التعطيليحدثهنا،ثاردرسبقرلضمباشؤبعدهاالشروع

.الأولالدرساسترجاعالثانيالدرسعلمسحيث،الرجعي

التعلميعطلقدالسابقالتعلمأنحيث:البعديالعطيل)ب(

تعلميعطلقدالانجليزيةاللغةفطدرستعلمفمثلاً،اللاحق

الفرنسية.اللغةفيمباثؤيتلوهدرس

التيالمادةمعنىوضوحعدمازدادفكلما:المعنىوضوحعدم

فيالهامةالأشياءنتنمايهرعادةفنحن،نسيانهامقدارزاد،.تدرس

الغيرالأخرىالأشياءى!ننبينما،لديناخاصمعنىذاتوالتيحياتنا

معنى.ذاتغيروالتيهامه

يتوقفالنسيانمعدلأنانحتلفةالتجرييةالدراماتأثبتتوقدهذا

:(1)لئمالعواملمنعددعلى

.المبددالتعلماتقان(أ)

ومفاهيمه.الشخصيةوحاجاتهالفرديتعلمهمابينالؤليقةالصلة)ب(

.المادةْلتعلماللاحقالنشاطنوع)ب(

كر.واكالتعلمبينيفصلالذيالزمنتأثير()د

ووقتالتعلمووقتللشخصوالنفسيةالجسميةالصحة)هـ(

.الاسترجاع

،1982العربيةالةدار:القاهز،ايرسىالنفىعلم:جابرالحيدعدجابرمحور(11
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عندماامتاكارهمعنالطلاببعضىضىلاقد:الحفظحدتجاوز-،

حتىالاستاكارعميةفيكستمرونبل.مقبولمستوىإلىيصلون

الوقت.منفترةبعديحفظونكأنواماينسون
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ع!ثرالحادممطالفصل

الفر؟يةالفروق

وألوانكمألسنتكمواخعلافوالأوفىالسمواتخلقآياتهومن!

للعالمين(لاَياتذلكفيإن

مقدمة:

الفردية.الفروقأنواعيمة

الفرديهَ.الفروقتعريفيم

الفردية.الفروقفيالقياينشأةء

الفردية.الفروقتوؤبع!

الفردية.الفروقمراعاةوجوبيم
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عشرالحاديالفصل

يةالفرالفروف

مقدمة:

متعددةكثونواحفياختلافهمخلقهفيوتعالىسبحانهاللَةحكمةان

اللونفطمختلفونوهم،الاناثوفهمالأيهورفمنهمالجنسفطمختلفونفهم

والغرلمط،العرلمطفنهمألسنتهمفيمختلفونوهم،الأسودومنهمالأبيضمنهم

الجبليةالمناطقفمنهاكهانشأواالتيالبيئةحيثمنأيضأيختلفونكا

،والباردةالحارةالمناطقومنهاوالساحليةالصحراويةالمناطقومنهاوالمستوية

كالطولالجسميالتكوفىنيواضحةفروقمنانحتلفةالمناطقهذهيتبعوما

!بعهاوماالأعمارفياختلافأيضأهناكأنكا،والنحافةوالبدانةوالقصر

العقليالتنظيمفيواضحةنروقأأ!ماَوهناك.انحتلفةاثومستوياتمن

وفي.والتقاليدوالعاداتالطاعفيكذلكفروقتوجدكاالشخصيةوعات

وجل:عزاللةيقولذلك

ن)لتعارفواوقبائلشعودأوجعلنا2وأنثىكرمنخلقناآإناالناسأيهايا!

أتقام(الذَعندأكرمكم

تعالى:وقوله

(152:الأنعام)(000وسعهاإلانفسأنكلفلا...!

المجتمعبناءفيالفرفىيةالفروقتلكأهميةإلىقديماًالعربفطنولقد

الأصمعي:فقال

(،هلكواتساووافإذا،تباينومابخيرالناسالفىلا،،
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ني،العقليةواستعداداتهمقدراخهمنيالأفراداختلافهنابالتبافىوضصد

عاتهمني،وقيمهمإتجاهاتهمفي،واللامهنيةالمهنيةواهتماماتهمميولهم

قوتهللمجتمعتعطيالتيالتبافىألوانمنذلكغرالىوخصائصهم

فماذا،.معينةواحدةلمهنةجميعاًالانصلحلامثلأأننافلنتصور.وخصوبته

أهميةفيللشكمجالأياعلابمالنايتحققهنامن؟المجتمعحالسيكون

.أخرىجهةمنوالمجتمعجهةمنالأفرادلحياةبالنسبةالفرديةالفروقوقيمة

فيمنالنظرأمعنافإذا،حولنامنجليةواضحةالفرديةالفروقومظاهر

وذاكالأكاءحأدالفهممرحفهذا،بيهمواضحةفروقألوجدناالناسمنحولنا

هادىهذا،الصحةمعتلاكؤالجسمقوىهذا،العقلضعيفالفهمبطي

يحبالمزاجمنبسطهذا،المزاجعصبيالطعصيوذاكالانفعالمتزنالطبع

.بالناسالاختلاطيقبللانفسهعلىمنطويوذاكبالآخرفىالاختلاط

التلاميذ.،بينواضحةنروقاَلنلاحظرسية41الحياةفيالنظرأمعناو)ذا

ذلكعلىالبسيطوالدليل.والاهتماماتوالمهاراتوالاستعداداتالقدراتفي

فضلأ،معينةمادةفيتحصيلهممستوياتفيبينهمفيمايختلفونالتلاميذأن

نيرخَالاالبعض!فوقبينماالرياضياتمادةفييتفوققدبعضيمأنعن

الدراصي.الفصلداخلالتبافىمظاهرمنذلكغيرإلىالآدابأوالعلوم

نيموجودجوهرهاوأنقائمةحقيقةالفرديةالفروقيأنلنايتبينتقدممما

منالناسبينظاهرهومابجانبهذا،للأفرادوالعقليالجسميالتكوفى

منذلكغرالىوالمرضالصحةفيوالجهلالعلمفيوالفقرالغنىفيتفاوت

نيالفرديسلكهالذيوالأسلوبالنهجتوضحالتيالفرديةالفروقيمظاهر

وجل:عزلقولهمصداقاً،حياته

(84:الام!إء)(.....ثاكلتهعليعملكلقل!

خلقهبينالفروقهذهأوجدخلقهنيوعظمتهبقدرتهوتعالىسبحانهواللة

تعالى:لقولهمصداتاَ
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درجاتبعضفوقبعضكمورفعالأرضفطخلائفجعلكمالذيوهو!

رحيم(لغفوروإنهالعقابمريع!لكانآتاممافطليبلوآ

(165:الأنعام)

وجل:عزوقوله

ورفعناالدنياالحياةفطمعيشتهمبينهمقسمنانحندهلكرحمةيقسمونأهم!

!.....درجاتبعضفوقبعضهم

(2r:الزخرف)

وميولهمواستعداداتهمقدراتهمحيثمنبينهمفيماالأنراديختلفوكا

وميولهواستعداداتهالواحدالفردقدراتتختلفكذلك،الشخصيةوحماتهم

اللغويةالقدرةفيمتفوقاَالفرديكونفقد.والضعفالقوةحيثمنوحماته

بينمااليدويةالأعمالفيماهراَيكونوقد،الرياضيةالقدرةنيالمتوسطودون

لدراسةطيباَاستعداداَلديهيكونقدكا،الكتابيةالأعمالفيناجحغير

ومنجهةمنهذا.الرياضيةالعلومدراسةمنالنفورلمديبينماالدينيةالعلوم

قدراتهمستوياتفيآخرالىوقتمننفسهمعالفرديختلفقدأخرىجهة

بها.يمرالتيالنفسيةالحالةوفقوذلكواهتماماتهواستعداداته

الفردية:الفروقتلكأسبابيوضحانإتجاهانالانسانيالفكريسود

:الأولالاتجاه

عنالمسئولةهيمتعددةتإ!ثأتمنتتضمنهبماالبيئةأنعلىيؤكد

الفردية.الفروقتلكظهور

في:لثاا-لاتجاهوا

إلىترجعإنماالناسبينتبدوقدالتيالفرديةالفروقأنعلىفيؤكد

.والأجدادءابَالامنالفردىثهاالتيالوراثيةالاستعدادات
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الآخرالبعضيلجأبينماالبيئةدورتأكيدالىالعلماءبعضيلجأوهكذا

والوراثيةالبيئيةالعواملمنتتضاْالأ-اْو.الوراثةدورتأكيدالى

اهمأيهمانتساءلأنالحطأمنفإنهلذلك.الفرديةقء!هـا

مثلنكونبذلكلأننا؟البيئةأمالوراثةهل!الفردشخصيةعاتتعيينفط

أيهمايتساءلالذيأو!الطعامأمالمعدةالفردلحياةأهمأيهما:يتساءلمن

.!البنزينأمالماكينةالسيارةسيرفيأهم

":الفردتيالفروقح!اأ

هذهوجوددرجةفيتكونوإما،الصفةنوعفيتكونإماالفرديةالفروق

عنتختلفالطولفصفة،والوزنالطولصفتيالمثالسبيلعل.الصفة

مقياسهاصفةلكل)ذ،الصفتينلهاتينمشتركمقياسلوجدوالاالوزنصفة

ذاتهحدفيالاًطوالاختلافأما.الصفةاختلافيؤكدماوهذابهاالخاص

عنالدرجةفييختلفالكبيرالطولمكاالامتدادفمئلأ،الدرجةفياختلاففهو

درجةفيوإنماالصفةنوعفيليساختلاففهذا،القصيرالطولمطالامتداد

وجودها.

ماصفةوجوددرجةنيوالكبيرالوأضحالاختلافيتحولفقدذلكومع

لنفسجديدةخواصظهورالىيؤديمماقد،النوعفياختلافالى

العاديمستواهايتجاوزحدالىتركيزهادرجةنردادعندماوذلك،الصفة

منالماءيتحولالغليانإلىالماءحرارةدرجةتصلعندمافمثلأ.كبيربمقدار

فيتختلفالتيالغازيةالصورةوهيمغا!ةأخرىصورةالىالسائلةصورته

فإذاالطيبةصفةوكذلك.نشأمنهالذيالماءصفاتعنوخصائصهاصفاتها

قدالفردهذافإنالعاديمستواهايتجاوزحدإلىمعيننردفيتركيزهازاد

التوسطعلىدائمأالاسلاميحضلذلك.الحيطةوعدمبالعبطيوصف
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تعالى:لقولهمصداقأالسلوكفطوالاعتدال

3i:البقرة)(00000وسطاَأمةجعلناآوكذلك! i)

*!7يا.:وجلعزوتوله
-4(قوامأذلكبينوكانيقترواولم!سرفوالمأنفقوا)ذاوالذفى!

(67:الفرتان)

قائل:منعزوقوله

مختالكللايحبواللةآتاآبماولاتفرحوامافاتكمعلىتأسوالكيلا!

فخور(

32:الحد!د)

الفردية:الفروقتعريف

ايخلفةالصفاتفيالجماعيالمتوسطعنالفرديةالانحرافاتهي

اناسابينالقائمالاختلافلمدىكميمقياسهيالفرديةالفروقأنبمعنى

مشتركة.ماصفةفي

الفردية:الفروقفيالقيايسنشأة

يدعلىتبدألمالفرديةللفروقالأولىالمقايي!أنالعجيبةالمفارقاتمن

اعلك.اعلماءيدعلىذلككانوإنما،متوقعهوكاالنفسعلماء

مساعدهبألمانياينت!قصمرصدمديرفصلأنم1796عامفيحدثإذ

الطريقةكانتحيثالسماويةالأجراملأحدرصدهفيواحدةثانيهَتأخرلأنه

،لعالمالحادثةهذهأثارتوقد.والأذنالعينطريقةهيالرصدفيالمتبعة

هذهدراستهمنوخرجالظاهرةهذهدراسةعلىفعكفBessاحبسلالفلكي

يخسلفوالأفرادأنومفمؤكا.(1)"الشخميةبالمعادلة"عرفهماإلىالفزوق

وفهمي.الخصيةدراسة،الشخمهصيكولوجية:ميخائيلعدهدكلنور،مخيرصلاحJرد(1)

.216عى،1968المصريةالأنجلرمبهة:القاهز
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انذيانزصتووهReactiontimح(؟)"الرجعبزمن)ايسمىماعةحيثمن

د!ىف!صمدتهفيانزمنهذاويختلف،الاستجابةوحدوثالمثيرظهوربينيمر

آخر.إلى

إلىالأنظارؤلوجيهالفوءإلقاءإلىالتاريخيالحدثهذاأدىوقد

لعلممعملأولWundtفونتأنشأ1879عامففي.الفرديةالفروقمرضوع

بينالعلاقةتبينبحثتالتيالمشكلاتوكانت،ليبزجنيالتجرليالنفس

الحواسدراسةالنجرببخملحبثالأعضاءوظائفوعلمالنجرييالنفسعلم

الرجع.وزمنوالبصريةالسمعية

*قl*ه،جالتونفرانسيسالانجليزيالبيولوجيالعالمجاءثم

علمية.أمس!علىالفرديةالفروقبدراسةاهتمالذي(1822-1911)

قياسمثلالانسانيةالظواهربعضلقياسلندنفيسلهأنشأ1882عاموفي

عنالبياناتمنهائلةمجموعةجعوبذلكالعضليةوالقوةوالسمعالبصرحدة

منأولهو*جالتونالبسيطتماخ!ءنالنفسيةالعملياتفيالفرديةالفروق

.(2)الفرديةالفروققياسنتائجتحليلفيالاحصائيةالطرقاستخدم

تلاميذمنوهو،attellكاتلالأمريكيالسيكولوجيالعالمٍظهروقد

.القياسحركةنشرعلىوعمل،التجرلِيالنفسلعلمسلاوأنشأ،فونت

القياسحركةتطورنيفضلفرنسافيالعقولبضعافالكبيرللاهتمامكانوقد

على1905عامللأجءمقياسأولوظهر.العقليةالاختباراتق!رطعنالعقلي

وبدأت،ؤشوعتالنفسيةالاختباراتتعددتأنلبثتماثم،وسيبونبينيهيد

العلومنظروجهةمنالعصرهذاأنحتى،الاحمائيللتحليلتخضعنتائجها

.الاختباراتبعصرلقبالانسانية

.299ص،(سابقمرجع)العامالنف!علمأسى:وآخرفىمنصورطلمترو!حم(1)

.217مى،(طبقمرجع)الخصيةشكولرجية:مخيمرصلاحدمحور(2)

1+
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الفردية:الفروقثوؤيع

مثلاًالطولكصفةمعينةصفةأوعةزاويةمنالفرديةالفروقيتناولنااذا

!بعالصفةهذهتوؤحأنلوجدنا،الأفرادمنجدأكبومجموعةلدىوذلك

أننجدماعادةفإننابيافيمنحنىفيالنتائجبتمثيلقمنافإذا.خاصأنموذجاً

التالمي:بالشكلموضعهو!واحدأعاماَشكلاَيأخذالمنحنىهذا

ئؤ*
+-

%3 I%34

%24

%؟

%24

%2

وضل،الوسطفي!عونالأفرادمعظمأنلنايتضحالسابقلك!ثلامن

.فجواتعلينطويلامتصلتوزيعفيالطرفينالىاتجهناكلماالأفرادعدد

كلماامماثلهذاوينتظم.متماثلاَ.المركزيالخطجانبيعلىالتوزيعويكون

عنتقللاالممثلةالينة)الأمللعينةحقيقياًتمثيلأوممثلةكبوالعينةكانت

وقد،بالجرسلتشابههالجرسبمنحنىيعرفالمنحنىهذا.(الأمالعينةدشر

الطيعي.التوزيعمنحنىعليهيطلقوأحيانأ،الاعتدالمطبالمنحنىيدعى
http://www.al-maktabeh.com



فيكونالمنحنىهذاشكلمنخ!غرالعواملبعضأحيانأتتداخلوقد

المركزيمينعلىوإنماالتو!عمركزفيليستالقمةتكونأنبمعنىملتوياَ

السالب.الالتواءأوالموجببالالتواءعادةالالتواءاهذويسمىيسارهعلىأو

(10):الفرددةال!وىْمراعاةو،جوب

ال!وقيمراعاةوجوبوهيالمجالهذافيتقالأنيجبأخوكلمةثمة

منوصغاركبار،ونساءرجالمنالمجتمعأفرادبينمااغفاللأن،الفر،ية

آثاؤلهثقافيةأو)جتماعيةأومزاجيةأوعقليةأوكانتجسميةفرديةفروق

هذهمثلأغفلناأننافلو.معواءحدعلوالمجتمعالفردمنكلعلالسيئة

اثابهمفيالعدلنرعىأنأوالعملعلىنحفز3أناستعناماالفروقي

ونوعوالحرفوالآعمالالمهنالىنوجههمأنأ!أاستطعناوما،عقابهمأو

لماأى.وميولهمواستعداداتهموقدراتهم)مكانياتهممع!ناسبالذيالتعليم

المنامب.المكانفيالمناسبالفردنضعأناستهمنا

فيالناسبينيساويأنالمجتمعواجباتمنكان)ذااليوممجتمعناوفي

والسماتالقدآتفيبينهميساويأنالممكنمنليسالاأنهالحقوق

بينهم.المشووعالعادلالبناءالتناف!علىقادد!لنيجعلهمبماوالحصائعى

ولكنالمتاحةالتعليميةالفرصفيبينهميسويأنابحعمعواجباتمنكذلك

بيننساويأنيصحفلا،!امكاناتهواستعداداتهقدراتهحسبمنكل

عدةألوانالىوتفرعالتعليمتنوعهناومن،التعليمنوعفيالتلاميذمختلف

والمزأجية.والشخصيةالعقليةالفروقيتلكمعلتتماضى

rviص،)طبقمرجم)النذ!علمأصول:راجحعزتأحددكرر(؟، - ryr.

flit
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عشرالثافيا،لفصل

النفسيةالصحة

بقضائكوترفىبلقائكتؤمنمطمئنةبكنفساَأم!ألكإفياللهم،«

بعطائك"وتقنع

الط!إفي(رواهثريفحديث)

مقدمة.

النفسية.الصحةلرف

.والأس!؟النفسيةالصحة

والمدرسة.النفسبةالصحة

وامجيمع.النفسهةالصحة

النفسية.الصحةمظاهر

وايكيفالنفسيةالمحة

ال!ثخ!.التكيف*

.يعاَمجالاالتكيفء

.بالاحباطوعلاخطا!كيف"

والص!!.النفسعةالصحهَ

5+
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عشرالثانيالفصل

النفسيةالصحة

مقدمة:

منمامضكلةأمامالفرديقفعندماعادةالنفسيةالصحةكلمةتتردد

المناسبالسويالسلوكعنهيصدرلامافردألاحظافإذا.السلوكمشكلات

متعببأنهعليهنحكمفإننا،بهميحتكأومعهم!يشمنمعتعاملهأثناء

عادة!نمرجلاالانسانوسلوك.النفسيةتالك!ثملابعضمنيعانيأونفسيأ

النفهم!يالتكيفأمثلةومن،!يشهاالتيالبيثةمعالتوافقمننوعاَكونهعن

مفترسحيوانأمامكوقوعه،حياتهيهددموقفمنالانسانخوفالمناسب

تمنعبطريقةصليمأسويأسلوكاَيسلكأنالموقفهذاعليهيحتمممامثلأ،

الانسانخوفظهراذاولكن.الموقفهذاعنبعيدأفيهربعنه.الحطر

منمظهراَذلكاجن!تعالذلكشابهماأوأرنبأوكقطأليفحيوانمنالراشد

السليمالسويالتكيفحالاتأما.الفردلهذاالنفسيةالصحةإختلالمظاهر

.للفردالنفسيةالصحةعلىدالةتعتبرفإنها

النفس!ة:الصحةلهرف

المفاهيمهذهمنمفهومينبأيهروسنكتفي،كئؤومعافيمفاهيمهناك

(1":وهما

،(سابقمرجع،التكيفسيكولوجية!دراصاتالنفيةالصحة:فهميسفىمحور(1)

.15،1Iص

336http://www.al-maktabeh.com



المرضاعراضمنابؤهيالنفسيالصحةبأنالأولالمفهوميذب-1

العقلي.الطبميادفىفيقبولأالمفهومهذاويلقى.النف!صيأوالعقلي

النفسيةالصحةمفهوميقصرلأنه،سلبيالمفهومهذاأنولاضك

أنناذلكعلىوالدليل.العقليةأوالنفسيةالأمراضمنالفردخلوعلى

ومعالعقليةأوالنفسيةالأمراضأعراضمنخالينأنرادنجدمامحإَ

هؤلاءأنشكفلا.الوظيفيةأوالمنزليةحياتهمفيناجحينغرذلك

الأمراضأعراضمنخلوهمرغم،سليمةنفسيةبصحة!متعونلا

العقلية.أوالنفسية

وأهملأعم،ايجابياَأ!رطفيأخذالنفسيةللصحةالثافيالمفهومأما-2

النف!يالمرضأعراضبظهورىتبطلالأنه،الأولالمفهوممنواًعمق

نفسهمعالتوافقعلىالفربقدرةىتبطوانما،الفردلدىالعقليأو

الفررضاء!نيالايجادالمفهومهذا.فيهيعيشهالذيمجتمعهومع

بالاتزانسلوكه!سمكا،للاَخرفىتقبلهوكذلكلهاوقبولهنفسهعن

.فو!لاجميعتأثرتحتوالاعتدال

تعرمنافيالايجادالاتجاهبهذاالأخذنؤلرتقدمماضوءوعلى

بأنهاالنفسيةالصحةتعر!فيمكنذلكوعلى،النفسيةللصحة

وانفعالياَشخصيأ)نفسياَمتوافقاَالفردفيهايكون،نسبيأدائمةحالة"

نفسه،معبالسعادةفهاويشعرْ،(البيثةومعِنفسهمعأيوإجتماعياَ

و)مكانيلأنهقدراتهواستغلالذاته!يقعلىقادراويكون،الآخرفىومع

،الحياةمطالبمواجهةعلقادرأويكون،ممكنحدأقصىالى

يعيشبحيث،عادكاَسلوكهويكون،سويةمتكاملةشخصيتهوتكون

(1"،وسلامصلامةني

.11عى19748الكبعالم:القاهز.ابغىوالملاجالنفيةالصحة:زهرانحامدمحرر(1)

rry
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تختلفلاولكنالنفسيةللمحةأخرىتعريفاتهناكالحقيقةوفي

..السابقالتعريفعنجوهرهافط

:والأمرةالنفسيةالصحهَ

المسئولوهي،الطغليخهاينشأالتيالأولىالاجتماعيةالوحدةهيالأش

فيا!بربالقدرتسهمالتيفهيوثقافياَوإجتماعياًدينيأالهملتنشئةعنالأول

سلوكهؤلوجيهالطغلشخصيةوتكوين.اثوجوانبمخلفعلىالاث!إف

السوية.الوجهة

تنشئةفيالأسرةبهتقومأنيمكنالذيالكبيرالدورلنايتبينهنامن

بطريقةتوكروالهملالوالدقبينالعلاقاتأنشكولا.السليمةالنشثةالاْجيال

تنشئةمنالأسؤتتمكنوحتى.للأبناءالنفسيةالصحةعلىمباثؤويخرمباضؤ

استقرارعلىبالغاَاهتماماَيعالاسلامأننجدالصالحةالتنشئةأبنائها

وجل:عزلقولهخ!إَبالنساءيوصيمافكع!%،الزوجيةالحياةواصتمرار

(231:البقرة)(000بمعروفسرحوهنأوبمعروففامسكوهن!

نعالى:وقوله

(19:)النساء(0000بالصروفي!وعاثروجمن

صالحة.طيبةتنشئةالأبناءتنشئةهوواستمرارهاالأصؤاستقرارنتائجفأول

تماسكإلىتؤديالزوجيةوالسعادة.الطلاقاللةعندالحلالأبغضأنحتى

سليماَسوياًنموأالطفلنموعلىيساعدمريحاًطيباًنفسياًجواًيخلقبماالأسؤ

الأصريةوالخلافاتالزوجيةالتعاسةأما.ومتكاملةمتزنةشخصيةمنهيجعلمما

والشفاء،التعاسةالأسؤأنرادعلىيخيمممامحيباَنفسياًجواًتخلقشكلا

سويالغيرالشاذوالسلوكالنفسيةالاضطراباتظهررالىيؤديبدوره،هذا

وخصلة،الأنافيوالسلوك،الدرقيةالغدةكإضطرابالجوهذاأبناءلدى

.الأطفاللدىالمضطربالسلوكأنماطمنذلكغيرإلىالكذب
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،بالأصعليهاكانتعمابكثيرأشقاليومالوالدفىمهمةأنشكولا

التربية،التربيةوهيعاتقهماعلالملقاةالمسئوليةبجسامةشعورهمازادفقد

مجرديعدفلمالمسئوليةهذهنطاقأيضاًاتسعكا،للأبناءوالسليمةالسوية

شخصياتتكوقأصبحتبل،المرغوبالسلوكعلىؤلعويدهالهملإطعام

ومتكاملة.متزنةفعالة

معلمةأولبوصفهاالعمليةهذهنيالأمدورالحصوصوجهمجلىولنأيهر

الحارجي،والعالمالهملبينوسيطوأول،للهملبالنسبةالانسانيةللعلاقات

وان،العالمهذاوفط!اثقتهلزادتالحارجيالعالمالىتقديمهأحسنتفإذا

ميزانواختلالوالاغتراببالوحشةحياتهطواليشعرظلتقديمهأساءتهي

للسائلينعظاتوأخوتهيوسفسيدناقصةفيلناكانولقد.النفسيةصحته

تعالى:لقولهمصداقاَ

أحبوأخوهليسوفقالواإذ+للسائلينآياتوأخوتهيوسففطكانلقد!

اطرحوهأويوسفاقتلوا+مبينضلاللفيأبانا)نعصبةونحنمناأبيناالى

صالحين(قوماَبعدةمنوتكونواأبيكموجهلكميخلأرضاَ

(9-7:يوسف)

الىالانسانتدفعالتيالنفنسيةراثَالاعنالكريمالقرآنيخبرناهكذا

نأويمكنهذا.السابقةالكربمةتايَالافيواضحهو!الجرا!مارتكاب

(1):لهطفيماللهملالنفسيةالصحةنيالأسؤدورنجمل

كا،للهمل(السويوغر)السوىالنفسيو!اعلتوكرالأش-1

و!اميأ.وظيفياَشخصيتهبناءفيتوكر

وبالتالمكاالسليمالسويللنموصحيةنفسيةبيئةتعتبرالسعيدةالأسؤ-2

النفسية.صحتهوتحقيقالطفلسعادةإلىتؤدي

.19عى،الابقالمرجع(1)

rrA
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،السويللنموعالحةوغرم!يئةنفسيةبيثةتعتبرالمضطربةةر!ألا-3

والاضطراباتالسلوكيةللانحرافاتخصبمرتعبمثابةتكونفهي

والاجتماعية.النفسية

منالأولىحياتهسنواتفيالهمللهايتعرضقدالتيالأعر!ةتإ!حلا-4

نألأسرةمنهناوجبعلىا،ي!فنلهامافينموهاَإ!ثأتتؤلرعمره

طيباَمثلاَالوالدان!كونوأنالسويةالصالحةتإ!حلاللهملتنتقي

الحسنة.والقدوةالصالحافىفيبهيحتذى

والمدومة:النفسيةةح!علا

تعقدحينماالمجتمعأوجدهاالتيالاجتماعيةالمؤصسةهيالمدرسة

الاتجاهاتأنفيهلاشكومما.النشناعدادعبئعنهلتحملالثقافىالتراث

النفسية.الصحةعلمالهها!ميالتيالأهدافمعتتشىالتربيةنيالحد!ة

المدرسةتستخدمولذلكمتكاملةشخصياتتكوفىالىتهدفمنهافكل

الدينيةالقيمتدعيمواهمهافهاالن!قاعدادبصددوهيةد!دعنفسيةاماليب

تعملكا،الدراسيةالمناهجطرىعنؤلكوالثقافيةوالاجتماعيةوالحلقية

الأصاليبالتلاميذتعليمالىتؤديبحيثالمدرسيةالأنث!طةتوجيهعل

الاجتماعيةالمعاعرتعليمالىأضمأكأتهدف،والمرغولةالطيبةالسلوكية

!،والحراموالحلال،والحُطأوالصح،والعقابوالثوابالاجتماعيةوالأدوار

فيالمساهمةطر!عنتلاميذهالكلالنفسيةالرعاكةكذلكالمدرسةتقدم

تساعد!.والتعليميةوالاتفعاليةوالاجتاعيةالماديةمشكلاتهمحل

معتتلاعمبطريقةالحياةفيأهدافهمغيقعلخريج!اأ!أالمدرصة

و)مكانيانهم.واستعداداتهمقدراتهم

النفسيةالصحةبحياطةالمدرسةخهتمحدأيالىنرىهذامن

الكفاحبأساليبمهد!وزلؤوالاضطرابالقلقعواملمنووقايتهم،للطلاب

الناجحة.
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:عم!جماوابفسيةالصحة

!ثملوأنلابدابحمعفيالنفسيةالصحةاتجاهاتتطبيقأنلاشك

الاضطرابالىالمؤديةللعواملتجنباَولك،سواءحدعلى*أنرادهمختلف

منأساسعلقام،قامماأولالاسلاميفالمجتمع.النف!يوالحقدوالقلق

لعالى:لموله،وانساواةالعداله

نالتعارفواوقبائلشعرداَوجعلناآوأنثىكرمنخلقناآاناالناسأيها!ا!

خبير(عليماللَةإنأتقاآاللّهعنداكرمكم

(13:الحجرات)

الذىفالمجتمع.الأهميةغايةنيللمجتمعبالنسبة(1)النفسيةوالصحة

ثقافةفيهتسودالذيوالمجتمع.مريضمجتمع،والانث!قاقاممزقمن!افي

مريض.مجتمع،والصرإوالاحباطالهدمبعواململيئةأصيلةغيردخيلة

مريض.مجتمع،والتعصبوالشكالجهلفيه!سودالذيوالمجتمع

والفسادوالانحلالالضلالفيهويسودالقيمطامفيهيتدهورالذيوابحمع

لأنهكلهذلكمنأبعدالاسلاميالمجتمعتعالىدئةوالحمد.مريضمجتمع

الخلقيةوالمبادىالدينيةالقيمتصودهمجتمع.العقيدةوحدهتسودهمجتمع

لقولهمصداقأوالتعاونوالتراحموالتوادالحبعواملتسو"مجتمع.السامية

نعالى:

(01:الحجرات)(0000أخوةالمؤمنونانما!

طيبة.نفسيةبصحةأفرادهيتمتعالذىالمجتمعحقاَفهذا

.35عى،الابقالمرجع(1)
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النفيةالصحة!مظاهر

أعراضمنالفردخلومجردليستسابقأذكرنا!النفسيةالصحة

وساوسأوقلقأواضطرابصورةفيتبدوقدوالتيالعقليأوالنف!ىالمرض

تلكجانبإلىتتميزحالةالنفشةالصحةانبل،شاذةمرضيةمخاوفأو

يلاحظهأنيمكنماأيموضوعيهومامنهاإيجابيةبأخرىالسلبيةالعلامات

هذهأهمومن.نفسهالفردالابهيشعرمالاأيذاتيهوماومنها،الاَخروفي

المظاهر:

النفسية:الراحة-أولأ

نفسهنحوبواجباتهالانسانضوملم)نالنفسيةالراحةتأقيكيف

تعالى:اللةيقول.وتعالىسبحانهخالقهنحووكذلكوتجمعه

(القلوبتطمئناللةبأيهرالااللةبأيهرقلو!موتطمثنآمنواالذفى!

(28:الرعد)

اللة،فطويعدل،اللّهنيويعملي،اللةنييحب،اللّهكريحسنفالذي

عنهمتعالىاللةنبهالذين،ةَلد،ويحصدقاللةفيويجاهد،اللةنيويخلص

يتقونلأنهمذلك،يحزنونهمولاعليهمخوفلابأنهبأحبابهليعلمهمالناس

تعالى:لقولهمصداقأ،وسكونحركةكلفياللة

!يتقونوكانواآمنواالذينءيحزنونهمولاعليهمخوفلااللّهأولياءانألا!

الفوزهوذلكاللةلكلماتتبديللاةرخَالاوفيالدنياالحياةفيالبثرىلهم

العظيم(

(62:64:!ونس)

وجل:عزوقوله

تحزنواولاتخافواألاالملائكةعلهمتتنزلاستقامواثمائةرشاقالواالذفى)ن!

(توعدونكنغالتيبالجنةوأبشروا
(30:فصلت)
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!3استقامنعلىالموتعندالرحةملائكةتنزلبعدنفسيةراحةوأى

علتحزنماولاالقيامة!ومأهوالمنتخافوالابأن،دئةودنياهمدنهموأخلصوا

الحلدبجنةوأبشووافيهنخلفكمفنحنوولدومالأهلمنالدنيافيخلفتموهما

بما.تعالىاللّهوعدآالتي

:ثلاثأمورفيالنفسيةالراحةوتتمثل

:الأؤماتمواجهةعلالقدوة-1

والصعابالمحنحيالالصمودعلىالفردبقدرةتتعلقوهذه

ميزانيختلنًادونوذلك،انحتلفةالاحباطاتوضووبوالشدائد

اللةبقضاءكاملاَايماناَيؤمنالذيالحقفالمؤمن.النفسيةصحته

أنالاعليهفما،للعبدامتحاناللةلقضاءيكونفقد.وشرخو

نتطلعالذيالحريكونفقدثرأوخرمنآتاهماعلاللّهيحمد

الحهر،فيه!كونقدعنهنرغبالذيالشربينما،لناثرفيهإليه

تعالى:لقولهمصداقاَ

وهوشيئأتحبواأنى!عولكمضروهوشيئاَتكرهواأنى!عو...!

(296:البقرة)(تعلمونلاوأنتميعلمواللةلكمشر

وجل:عزوقوله

م!لعأولثكراجعوناليهوانالئة)ناقالوامصيبةأصابتهمإذاالذفى!

(156:البقرة)(المهتدونهموأولئكورحةم!رمنصلوة

فقدانأوالمرضأوبالفقرلهوابتلائهاللةبقفساءرضىإذافالانسان

قبلبحنوالاختبارالابتلاءاجتيازعلىقادربذلكيكونفإنه،لهعزنر

ورضوانه.اللةرحمةعلىةرخَالاالدارفيوحصوله،تعالىاللة

الشدائد:حيالالصبرعلىالقدرة-2

وجل:عزيقولالصبرفضلبيانففى
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(يعملونكانوامابأحسنأجرهمصبرواالذينولنجزين...!

69:النحل)

تعالى:وقوله

(51:الزمر)(حساببشرأجرهمالصابرونيوفى)نما!

تعالى:لقولهمعهمبأنهالصابرتتعالىاللةوعدكا

(46:الأنفال)(الصابرفىمعاللَةانواصبروا...!

تعالى:بقولهالشدائدحيالالصابرفىاللةعشر!

والأنفىالأموالمنىعْمنووالجوعالحوفمنبثئولنبلونكم!

الصابرفى(وبشروالثمرات

(155:البقرة"

:قالأنهمم!الرسولوعن

(1)"الايماننصفالصبر،،

الشدائد3إجهةفيوقيمتهالصبرفضلجليألناقضحتقدممما

النفشة.الصحةمظاهرأهممنوهذا،والأزمات

:داهماةوالإستبشارالفاؤلعلالقدر؟-3

كونأنيجبالنفسيةالصحةمنطيببقدرفمتعالذيفالفرد

نيحتىعلههاعاخطاَأومتشاثماَلا،بهامستبش!%بالحياةمتفائلاً

تعالى:اللةلقولَاتا*دصم.،العسرحالات

(4،5:ا!نراح)(يسرأالسرمعإن!إ!يالعسرمعفإن!

.بالحياةوالاستبثارالتفاؤلأهمية!وضحوهذا

وا!نعحأبوأخرجه(1)
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العمل:فيالكظية-لانياَ

واستعداداتهالفرقدراتبهتسمحماوفقوالانتاجالعملنيفالكفاية

يحققالعملطرىفعن.النفسيةالصحةمظاهرمنمظهرومهاراته!امكانياته

النفسيةوالسعادةالرضامنمزيداَلهيحققالذيالأمر،الحيويةأهدافهالفرد

وجل:عزلقولهالعملعلىالاسلامحثوقد

(35:يى،(يشكرفىبئأفلاأ!ديهمعملتهوماثمرهمنليأكلو!

ومن،الحرفةصاحبأي،ا!رفالعبديحبوتعالىسبحانهفالئة

اض!ما":قالعل!والنبي،اللةسبيلفيكالمجاهدكانعيالهعلكد

السلامعليهداواللةنبيوأن،يدهعملمنيأكلأنمنخ!إًقططعاماَأحد

(9"يدهعملمن!أكلكان

ضووراتمنضرورةفهو،والانتاجالعملقيمةالاملاملناروضحوهكذا

عملهالانسانققنأنضريطةالآخرةفيعليهيجزيتعالىاللةأنكا،الحياة

نأعملأأحايمعملإذايحباللَةن)،:!االرسوللقولمصداقأ

(2)،،!قنه

الإَخرك:ولهقبلتا!لاقبل-لانَ

)مكانياتهعنو!ضىذاتهالانسانققبلأنالنفسيةالصحةرهْاظمأهممن

عنالفردرضاءمدىأنولاثك.لهتعالىاللةمنحهاالتيولخراتهواصتعداداته

للاَخرفىتقبلهمدىفيمباضرةغرولطر!تةالحالبطبيعةععكىسوفنفسه

:حدثفي!الرصولويتول.أجلهممنوالتضحيةمعهمرقعاونهلهموحبه

تحابواحتىولاتؤمن!!تؤمن!إ،حتىالجنةلاتدخل!!بيد.ى!فن،والذي

.ابخاري.ط(1)

.ي!لا0لما(2)
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(1)"بينكمالسلامأفشوا؟تحاببغفعلتموهاذاثيعلىأدلكمأولا

:قالأنهامم!وعنه

(2)"لنفسهيحبمالأخيهيحبحتىأحدآيؤمنلا،،

ثقتهتزدادوبالتالمط،نفسهفيثقتهتزداد،ذاتهيقبلالذيفالفرد

معهم.البناءوالتعاونالتعاملنيرغبتهتزدادكاىفرخَالاب

النفس:ضبطعلالقدوة-وابعاَ

يتحكمأنيستطيعالنفسيةالصحةمنطيببقدريتمتعالسويالفرإن

وأن،حاجاتهبعضإشباع)رجاءعلىقادرأويكون،وملذاتهوشهواتهرغباتهفي

.استمرارأأكثرأثراًأبعدآجلثوابسبيلفيوقتيةعاجلةلذاتعنيتنازل

:يقولوتعالىشحانهفالئة،الأمورعواقبيدركالفرهذامثل

الذبمنالمقنطرةوالقناطروالبنينالنساءمنالشهواتحبللناسزين!

عندهواللةالدنياالحياةمتاعذلكوالحرثوالأنعامالمسومةوالحيلوالفضة

(المئابحسن
(14:عمرانآل)

أمرأولىوطاعة!االكريمرسولهوطاعةوتعالىشحانهاللّهطاعةوكذلك

تعالى:لقولهالنفسضبطمظاهرمنمظهرتعتبرالمسلمين

(...منكنمالأمروأولىالرسولوأطيعوااللّهأطيعواآمنواالذقأيهايا!

(59:النساء)

)1(روا.ملم.
.داوأباالاالخسةأخرجه(2)
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المسئولية:مخملعلالقدرة-خامسأ

وأولها،-النفسيةالصحةمظاهرمنهاممظهرالمسئوليةتحملعلىالقدرة

قوله،وحركاتهوأقوالهأفعالهجميععنكاملةمسئوليةمسئولاًالانسان!كونأن

وجل:عز

(91،93':ا!جر)(يعملونكانراعما.أجمعينلنسثلنهمفوردك!

قائل:منعزولقوله

(93:النحل)(تعملونكنتمعماولستئلن!

:لاق!لعاالرسولوعن

التحذىبهذا(9)"َائيثاللةمنعنكلاأغني،محمدبنتيافاطمة،،

بمدأالكريمالرسولضرر،فاطمةكبدهلفلذة،اليهالمقربينلأقربالمحمدكا

عنأحديغنيلا،الالهيةالعقيدةأمسىمنوأساسألاصلاميةIالمباديأهممن

تعالى:لقولهالفرديةالمسئوليةوهيشيئاَأحد

(19:الأنفطار)(دئةيومئذوالأمرثيئأنفسْلمفستملكلايوم!

تحملأنولاشك.وسلوكهوعقيدتهذاتيتهعنمسئول)ذنفردفكل

!لهومعنفسهمعالصادقالأمينالمسلمدعاممنقويةدعامةيعتبرالمسئرلية

مجتمعه.ومع

uLوالفداءالتغحيةعلالقدرة-دم:

وجل:عز!قول

شيلفي!اتلونالجنةلهمبأنوأموالهمأنفسهمالمؤمنينمناشترىاللة)ن!

بعهدهأوفىومنوالقرآنوالانجيلالتوراةنيحقأعليهوعداًوضتلونفيقتلونالد

العظيم(الفوزهوولكبهبايعتمالذيببيعكماورث!بتسافاللةمن

(111:)التودة

.\?9عى،(صابقمرجع)القرآن!الأثال:الثريفيندد(1)
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نيوجلعزاللةقولالتيالرابحةالتجارةهياللةسبيلفيفالتضحية

حفها:

باللَةتؤمنونأليمعذابمنتنجيكمتجارةعلىأدلكمهلآمنواالذفىأيهادا،

كنتم)نلكمخرذلكموأنفسكمبأموالكماللةسبيلفيوتجاهدونورسوله

(تعلمون

(10:)الصف

تعالى:لقولهالمجاهد!تعالىاللةفضلوتد

(95:النساء)(عطماَأجراَالقاعدفىعلىالمجاهدفىاللةوفضل!

علقدرته،النفسيةبالصحةالمتمتعالفردعاتأهممنفإنهكذا

ودينه.ومجعمعهأهلهخدمةفيوالمساهمةوالعطاءالبذل

المتبادلهَ:اليقةعلبنيةهمبةعلاتاتلكوكعلالقدوة-م!ابعاَ

الىبحاجتهو!ترف،الاجتماعيوجو"يحققالذيهوالسويالفران

ضرورةعلىوأبداَداثماَالاسلاميحثناوهكذا.معهمتعاونهوفيمجمعهأنراد

عزفيقولوالتناحرالتباغضعلىلاالصالحوالعملوالتقوىالرعلالتعاون

وجل:

اللة)ناللةواتقواوالعدوانالاثمعلىتعاؤلواولاوالتقوىالرعلىوتعاونوا...،

(العتابشديد
(2:المائدة)

المؤمنين:ضأنفيتعالىويقول

(ترحمونلعلكماللَةواتقوامك!وخأبينفأصلحواأخؤالمؤمنون)نما،

(01:الحجرات)

:!الرسوليتولذلكوفي

3 IAhttp://www.al-maktabeh.com



اذا،الواحدالجسدكمثلوتعاطفهمؤيراحمهمتوادهمنيالمؤمننمثل،،

(9)"والحمىبالسهرالجسدماثرلهتداعىعضومنهاشتكى

القدؤقضمنوأنلابد،الآخرفىالىسباجتهالفراضرافأنشكفلا

والثقةوالودالحبعلىمبنيةعلاقات،بهموثيقةشخصيةعلاقاتتكوفىعلى

المتبادلة.

واضة:أهدافإتخار-لامناَ

أهدافاتخاذعلىبقدزبهالفردتمتعالنفسيةالصحةشووطمنضرط"

أنيجبالتيالأهدافضرأنشكولا،زائفةخياليةلهيستحقيقيةواقعية

:!النبىلقولمصداقاَودنياهدتأهدافالفردقبلمن!ق

(2)"غداَتموتكأنكلاَخرتك"واعملأبداَتعي!قكأنكلدنياك)عمل،،

:بالسعاد!الضعور-لامعاَ

،بالحياةاصتمتاعهمدىفيواضحةجليةتبدوالنفسيةالفردصحة)ن

الناسبحب،البالوراحةوالسعادةبالطمأنينةوشعوره،وأصدقاثهوأسرتهبعمله

عابرلضيقأحياناَيتعرضىقدمنافكلذلكومع.الساميةالأخلاقيةالقيموحب

وواجهأن!ستطعجيدةنفسيةبصحةيتمتعالذيالفردولكن،عرضىقلبنأو

تعودماوصعان،صليماَسويأحلاَحلهاويحاولوالشدائدالأزماتهذهمثل

بالسعادةوالضعورو!سر.سلاعةمنعليهماكانتالىالنفسيةحياته

وجل.عزعنهنىماواجتنابوتعالىسبحانهاللةبهأمرماباتباعإلايكتمللا

وملم.الخاريأنحرجه(1)

.الحدثغركيفيخحةاين.طموقىفحدث(2)
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والتك!فالنفسيةالمحة

التكيف:مفهوم

كلمةوهيالبيولوجيةالعلوممنأصلأمشتقلغويأالتكيفمصطلحان

.والتصادموالتنافرالتخاف!نقيضعلىوهيوالتقاربوالتاَلفالتوافقتعني

التيالمستمرةالديناميكيةالعمليةتلكهوالنضعلمنيوايكيف

يعيشها.التيبيئتهوبينبينهتوافقأأكلعلاقةإحداثالىالفردبهايهدف

علاتاتتكوفىعلىالفردقدرةأنهعلىالتكيفمفهومنعرفذلكعلىوبناء

وطبيعيةومناخيةجغرافيةبيئةمنالبيئةتعنيهمابكل،بيئتهوبينبينهمرضية

ونفسية.واجتماعيةواقتماديةوثقافية

التكف:أبعاد

الفردصحةمدىخلالهمامنيتضحللتكيفأساسيانبعدانهناك

وهما:النفسية

:(الداخلى)الثخصالتكيف-9

ساخطأومنهانافرأولهاكارهغر،نفسهصراضياالفردنانهو

الصراعاتمنبالخلوالنفسيةحياتهتتسمكا.فيهاواثقغيرأوعيها

الذاتي.بالتكيفيسبىماوهذا،النفسيةوالاضطراباتوالتؤلرات

عنراضغيرضخصأنهنجدالبعدهذاإلىيفتقرالذىالشخصأما

قدراًتستنفذالحربهذه.نفسهجوانببينرحاهاتدورحرباَويعافىنفسه

أعباءمواجهةفيتستغلأنالممكنمنكانوالتيالحيويةطاقتهمن%!بك

المثابرةعنعاجزأ،التعبمريع،الحيويةقليلنراهلذلك.وشدائدهاالحياة

الجهد.وبذلالانتاج9
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:(ولربى1،ص*JI!كفا-2

معمرضيةطيبةاجتماعيةعلاقاتتكوفىعللهفر*قمؤفيتثلوهو

منخاليةاجتماعيةعلاقات.الناسمنمعهمقعاملمنأومعهيعيثونمن

العدوانأوأواليطرةأوالتعاليبالنقصالضعورأوالشكأوالظن

السلببة.أو

المجتمعوقيموتقاليدوعرفبقوانينميزماَنجدهاجتمادِافالمتكيف

المواقفحيالنفسهضبطعلىأقدرأ!اَوهو.وا!ادبةوالثقافيةالدينية

بأنهالمجتمعمعالمتكيفيوصفلذلك،يغضبولافلايثورالانفعالية

انفعالياَ.ناضح

الشخصي،البعدفىهذفىبينماأنإلىري!ثنأنبالايهرجدىهوومما

العامالتكيفيمثكمعأوأغماقبادلوتفاكلوثيقةصلةمن،والاجتماعي

.للفرد

ا!كيف:إعداثفيالأمام!يةال!إمل

وا!انوية:الأوليةالدوافعإث!باع-؟

تخلقفإنها،نفسيةأوكانتعضويةالفرددوافعتثبعلمفإذا

بذلكفتختلوالجنوحالانحرافالىيدفعهالذيالتؤلرمنحالةلديه

التكيف.عملية

الدوافع:إثباعليسري!اوالمهارالتالعاداتلؤفر-2

حياةمنالمبكؤالمراحلأثناءنياإتوالمهاالعاداتهذهتتكون

افردبهمرلمامحصلةالواقعفيهوالتيهفْنجدفإننالذلك،الفر

للطرقيتعلمهفيأئرت،المبكرةالهمولةمرحلةفيوتجاربخ!إتمن

فيمعهم!قمنمعبهاوقعامللوافعهبهاث!بعالتيانحتلفة
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3-

4-

فييحمل.كوفيانسانكلأنوالواقع.الاجتماعيةالحياةمجال

قويةالرواسبهذهتكونماوغالباً،الهمولةرواسبنفسهطيات

بينالؤليقةالعلاقةبجلاءلنايوضحوهذا،الأعماقفطوراسخة

اثو.وعمليةالتكيف

ذاثه:الانسانلعرفأن

التكيفط!ثمنأسامياًثرطأ!عدلنفسهالانسانفمعرفة

نفسه"قدرعرفامرىاللةرحم،،:القولهذاالأثرفيوردفقد

تتضمن:لنفسهالانسانومعرفة

رغباتهاشباعنطاقهافييمكنالتيالحدودالانسالنيعرفأن(أ)

الذيللمجتمعالاجئماعيوالعرفمتفقهتأقيبحيثوأهدافه

يعيشه.

في!غبلاوحتىواستعداداتهوقدراته)مكانياتهالفرد!رفنًا)ب(

فيحدث،بتحقيقهامكانياتهتسمحلاهدفأورغبةتحقيق

التوافق.و!سؤالاحباط

نفسه:الانسانيحبلأن

فيالموكرةالعواملأهممنتعدنفسهعنالفردفكرةأنلاشك

ذلكفإن،بالرضامشولةحسنةالفكرةهذهكانتفإذا.سلوكه

!يشه،الذيالمجمعأفرادمعوالتوافقالتكيفمند!زمالىيدفعه

غالبأفإنه،عنهاراضويخرلنفسهمتقلاغرالانسانكاناذاأما

والفشلوالعجزبالنقصيضعرتجعلهالتيالاحباطيةللمواقف!عرضيما

!سؤوبذلكوالعدوانالسيطرةأووالانطواءالانعزالإلى!دفعهماوهذا

يعيثمه.الذىالمجتمعمعؤلوافقهتكيفه
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5-المرونة:

للمواقفمناسبةاستجاباتالفرديستجيبأنبالمرونةونقصد

الجابدالشخعىأما.بيثتهمعتوافقهعمليةمنيقويمما،الجديدة

للأفضلكانولوحياتهعلىيطرأتغرأي!بللاالذيهوالمرناغير

البيثة.معوتكيفهتوافقهميزانيختلثمومن،الأصلحأو

!يتزعزعلاايماناَالفرديؤمنأنالتكيف)حداثعواملمنوذاكهذاوفوق!

وشو،خواللّهوقضاءالآخرواليومورسلهوكنبهوبملالًكتهوتعالىسبحانهباللّه

للفرد!السليمالسويوالاجتماعيالنفسيالتوافقوأساسأصلومنبعهوهذالأن

والم!!:بالاحباطوعلاخطالتكيف

نأدونوالاجتماعيالضخصيوالتوافقالتكيفلعمليةنتعرضأنيمكنلأ

عادةوالتوافقالتكيفعمليةلأنوذلك.والصر!الاحباطمثللمصطلحِنتعرض

موضوعالتاليةالصفحاتعلىنناقثىوسوففهماكلمنقدراتتضمنما

والصر!.الاحباط

الاحباط
Frustration

لهدفتحقيقهعدمنتيجةللفردتحدثقدالتيالأملخيبةهوالاحباط

بأنه:الاحباطالنفسعلماءويعرف.معين

حاجاته)ضباعدونيحوللعائقالفردادراكتتضمنالتيالعمليةهي"

(9)،المستقبلنيالعاثقهذاحدوثالفردتوقعأو

،(صابقمرجع)التكيفسيكولوجية!دراساتالنغيةالصحة:فهميمصطفى.د(1)

.\AAص
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يقفشخصاوثئاوموضوعايخارجيأالاحباطمصدريكونوقد

الاحباطمصدريكونوقد،الفردإليهيسعىالذىالهدفتحقيقدونحائلاَ

مصدرهيتكونقدو)مكانياتهواستعداداتهالفردقدراتأنبمعنى،داخلي

فإنخارجيأوداخليالاحباطمصدركانسواءالحالتينكلاوفط.الاحباط

النف!ي.والاًلموالضيقالتؤدرللفرديسببذلك

يسعىالذيالهدفتحقيقبهة"متنوعاَسلوكاَالفردعلىيمليوالاحباط

فقدبالمدرسةمدرسيه)نتباهجذبالىيهدفالذيالطالبفمثلاَ،إليه

تعثرفإذا،الدراصيالتحصيلنيالتفوقطريقعن)نتباههميجذب-أنيحاول

يدفعالاحباطفإنوهكذا،الحميدةبالأخلاقياتالامتثالخلالمنيسعىبما

.ينشدهالذيالهدفليحققسلوكهتغيبررمماأوتعديلالىدائماَالفرد

:والاحباطالاسلام

وجلعزبهقاصدأالاحباطعنكثومواضعفيالكريمالقرآنتحدث

تعالى:لقولهمصداتأالأرضفيوالمفسديننيهب!ضملاوالكفرةأعمالبطك

وهمالدنياالحياةفيمعيهمضلالذين5أعمالاَبالأخسرينننبئكمهلقل!

فحبطتولقائهركمبآياتكفواالذينأولئك!صنعأيحسنونأنهميحسبون

وزنأ(القيامةيوملهمنقيمفلاأعمالهم

10همهه031:الكهف"

تعالى:وقوله

أولئكبالكفرأنفسهمعلىشاهديناللَةمساجديعمرواأننيهب!ث!مللكانما!

(خا!رونهمالنماروفطأعمالهمحبطت

(71:التودة)
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وجل:عزوقوله

البأسيأتونولااليناهلملاخوانهموالقائلينمنكمالمعوقيناللةيعلمقد!

أعينهمتدورإليكينظرونرأيتهمالخوفجاءفإذاعليكمأشحة*قليلأالا

أشحةحدادبألسنةسلقوآالخوفذهبفإذاالموتمنعليهيُضثىكالذي

يس!إً(اللةعلىذلكوكانأعمالهماللةفأحبطيؤمنوالمأولئكالحيرعل

(18،19:الأحزاب)

قائل:منصوقوله

ولتكوننعملكليحبطنأسبهتلئنقبلكمنالذينوإلىاليكأوحىولقد!

الحامرفى(من

56:الزمر)

تعالى:وقوله

اللةأنزلماكرهوابأنهملكو!أعمالهموأضللهمفتعساًكفرواوالذين!

أعمالهم(فأحبط

(8،9:محمد)

وجل:عزوقوله

يأمرونالذفىويقتلونحقبغيرالنبيينوضتلوناللةبآياتكفرواالذفى)ن!

الدنيافيأعمالهمحبطتأولئك"أليمبعذابفبشرهمالناسمنبالقسط

ناعرين(منومالهمةرخَالاو

(21،22:عمرانآل)

تعالى:وفوله

الحامرين(منةرخَالافيوهوعملهحبطفقدبالايمانيكفرومن...!

(5:المائدة)

قائل:منعزوقوله
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كانواامعنهملحبطأث!بهواولوعبادهمنيشاءمنبهيهدياللةهدىذلك!

(حملون
8:الاْنعام) A)

تعالى:وقوله

كانواماإلايجزونهلأعمالهمحبطتالآخرةولقاءبآ!اتناكذبواوالذفى!

(يعملون
(147:الأعراف)

وجل:عزوقوله

كهاوهمفيهاأعمالهمإليهمنوفونهشتهاالدنياالحياةىكدكانمن!

!هاصنعواماوحبطالنارالاةرخَالافيلهمليستالذينأولئك.ل!خسونلا

(يعملونكانواماوباطل

(15،16:هو"

نيهب!شملاوالكفرةأعمالبط!عنالكريمالقرآنيخبرناهكذا

وجل:عزلقولهالمؤمنينينصروتعالىسبحانهاللةولكن،والمفسدين

أقدامكم(ؤلبتمب!ص!اللةتنصوواانآمنوا-الذينأيهايا!

(7:محمد)

وجل:عزوقوله

المسلمين(من)ننيوقالصالحأوعملاللةإلىدعاممنقولأأحسنومن!

(33:فصلت)

الصراع
Conflict

مرتبطأخرىعمليةدراسةإلىبناممطيؤالاحباطموضوععنالحدث)ن

هوعإ!صلاأنمؤداهاعدكدةتعال!لفوهناك.الصر!باسمصروفةبالتكيف
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بحيثمعينموقففيمتناقضيندافعينوجودعنالناتجالداخليالاحبا!

يمكنلاأنهبمعنى،رخَالابالدافعالتضحيةالى"الدوافعهذهأحد)شباعيؤدي

واحد.وقتفيمعاَ)شباعهما

التالية:الثلاثةالأنواعالىعإ!ملابتقسيمليفينكينقاموقد

-Approach:الاقدامالأتدام!!ص-1 ApproachConict

نأوعليهموجبتينرغبتينأماممناالفرديكونعندماهذا.الصر!ويحدث

وقتفيإشباعهماالفردعلى!عذرحيث،فقطمنهماواحدةرغبةيختار

هاتينمنكلنحوموجبأدفعاَمدفوعاَالفرديكونهذهْالحالةفي.واحد

يختارأنعليهالفردلأنالصر!ينشأهنامنالفردنفسالىالمحببتينالرغبتين

منالنوعهذاأمثلةومن.الثانيةبالرغبةومضحياًفقطمنهماواحدةرغبة

عالمجموععلىيحصلالذيالطالبمنهيعافىالذيالصر!ذلك،الصر!

الهندسةأوالطبكليةبينالاختيارنيمحتارأنفسهويجدالعامةالثانويةفي

منالطالبيعافيالحالةهذهني،فقطواحدةكليةيختارأنعليهاذ،مثلاَ

.الأخرىعنمعينةلكليةلتفضيلهبالنسبةمعيناًرأيأيكوّنلماذاالنف!يالصر!

الفرصحقيقةفهمعلىبمساعدتهولكالصر!حسم.للطالبويمكن

واستعداداتهميولهتناسبالتيالفرصةاختيارعلأ!اَومساعدته،لهالمتاحة

وفدرانه.

الصر!.أنواعأبسطالصر!منالنوعهذاد!و

-Approach:الاحجامالاتدام!!ع-2 AvoidanceConict

عصالبةاحداهمامتعارضتينرغبتينأمامالفردوجوعنالصر!هذاوينضأ

الاقترابعلىمشجعةعواملالواحدللموقفكونوبالتالى.موجبةوالأخرى

منه.منفرهوأخرى،منه
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رحلةنيابنه!سلأن!يدالذكطالأب،الصر!منالنوعهذاأمثلةومن

الموجبةالقوةيمثلوهذاؤلرويحياَ،واجتماعيأتربويأيستفيدلكيمدرسية

الرغبة،هذهعنبعيداًالأبتدفعسالبةقوةالموقفهذالنفسلكن،للموقف

الرحلة.نيبسوءابنهيصابأنمنالأبخوففطيتمثلوهذا

أن)ذ،التكيفلعمليةبالنسبةالأهميةكبرالص!!منالنوعهذا

لابدالصراعمنالموقفهذاحللأنصعبأمرالصراعلهذاحلالىالوصول

ىغبلاشيئأيقبلأنأو،يحبهشيئأيفقدأناماأمرينأحديتضمنوأن

-Avoidance:الأحجامالاحجامعإع-3 AvodanceConlict

كلاهماموقفانعنهايثاًحالةفيالفردوجودفيالمراعهذاويتمثل

كانحينزيادبنطارقالمسلمالقائديأيهروكلنا.معيناَضررأبهيلحق

كانإنما،"ورائكممنوالبحرأمامكمالعدوا:لهمقائلأجنودهيخاطب

يحسهموبذلك،خلفهممنالموتوكذلكأمامهممنالموتبأنييصرهم

.الشهادةأوالنصرحتىاللةسبيلفيالقتالعل

تأثيرتحتواقعأيكونفإنهالمعركةْفيالجنديأيضاَذلكأمثلةومن

نأإرادإذاالجنديفهذا،الموتمنوخوفهحياتهعلىحرصه،دافعين

التىا!ا!الوصمةحتماًسيتعرضفإنه،المعركةمنوهربحياتهعليحافظ

اهعركةفيبقىوإذا.العظمىالخيانةبتهمهَالمحاكمةثمومنبهستلحق

،والاضطرابوالتؤدرالقلقلهيسببانالموقفينوكلا،للموتيتعرضفسوف

جميعها.الصراعأنواعأخطرالصراعمنالنوعهذايعدلذلك
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:والصرعالاسلام

لناأوضحفقد.والتذبذبوالترددالنف!ىالصراعلىليقضىالاسلامجاء

بينا،والشركالتوحيدبينالواضحةالجليةالفروقوهلةأولومن

بين،والظلمالعدلبين،والباطلالحقبين،والشرالخربين،والحرام

يتزعزعأنالايمانحقبالئةلمؤمننرعةيدعلاوحتى،والخبيثالطيب

تعالى:لقولهمصداقاَبئنوالحرامنّيبفالحلالوذاكهذانّيبيتذبذبأوإيمانه

(256:البقرة)(000الغيمنالرش!دتبينقدالديننيإكراهلا!

مصداقأوالايمانالكفربينوالحوالتذبذبعاتهمفمنالم!افقونأما

تعالى:لقوله

كسالىقامواللصلاةقامواوإذاخادعهموهواللةيخادعونالمنافقينإن!

إلىولاهؤلاءإلىلاذلك.بينمذبذبين5قليلاًإلااللةيأيهرونولاالناس!اعون

سبيلأ(لهتجدفلناللّهيضللومنهؤلاء

142،143:النساء)

،ةَللاحقوقمنحقفييترددونولايتذبذبونفلاتعا9لا"َ!

تعالىدئهدينهماخلصوافقد،الحلالوالخيرالحقبجانبوأبدأدائماًفهم

ممداقاَوالآخرةالدنياالحياةفيالبثرىلهملذلكاللةضريعةاواستقا

تعالى:لقوله

تحزنواولاتخافواألاالملاثكةعليهمتتنزلاستقامواثماللة!شاقالواالذينإن!

(توعدونكنتمالتيبالجنةوأبشروا

(30:فصلت)

تعالى:وقوله

(...ةرخَالاوفيالدنياالحياةفيالثابتبالقولآمنواالذيناللة!بت!

(27:)براهيم)
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هذهفيبالئةالايمانوعلىالتوحيدكلمةعلآمنواالذينة!دإيثبتهكذا

أبداً.التوحيدكلمةعننريغوذولايفتنونفلا،الدنياالحياة
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عشرالثالثالفصل

الشخصية

واليومافهىجواكانلمنحسنةاسوةالةوسولفيلكمكانلقد!

كع!إً(افةكروالآخر

.مقدمة.

الشخمهَ:فيالمولرةالعوامل.

ا!ل!اقىْالعواكلء

البيئهة.العواملء

ال!ثخصية:نظربات.

.الأنماطنظريةيمه

.السماتنظو!ةء

*العوامل.نظريةء

المؤمن.لشخعيةالنفس!ةالأسسيم

الضخصية:إضطرابات.

العصاية.الأمرافىء

الذهانية.الأمراض*

النفسي:العلائج.

الدنياوتي.الطرق*

الدنية.الطرق*

المؤمن.أسلحةيه
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عضرالثالثالفصل

الضخصية

مة:مقلى

النفسعلمفيوالأخيرالأولالموضوعهوالشخصيةموضوعيعتبر

بميولهالانسانشخمهميةدراسةهوالفسعالمإليهيهدفمالأنوذلك

غيرالى،واستعداداتهوقدراتهوخصائصهوحماتهوتقاليدهوعاداتهواتجاهاته

تأجيلالمؤلفقصدولقد.الشخصيةتميزقدالتيالمفاهيممنذلك

هوفصولمنسبقهمااعتباريمكنحتىفصلآخرالىالضخصيةموضوع

.الموضوعهذالدراصةوالمناسبالطبيعيالمدخل

أساستعتبرلذلك،معأوالنفسيةالعقليةالحياةوحدةهيفالشخصية

الفر!دةالصفاتبتلكالاهتمامالئخصيةبدراسةوضصد.النفسعلمدراسة

منغيرهاعنومختلفةذاتهافطفريدةوحدةمنهتجعلوالتيفردلكلوالمميزة

البعضبعضهامعتفاعلتوالتيالمكتسبةوالبيئيةالفطريةالوراثيةالعواملحيث

جيعفيكاملأإشتراكأ)ثنانفيه!ثشركلاالذيالفر!دالطابعهذافأنتجت

تعالى:لقولهمصداقأ،وجلعزالحالقوعظمةقدرة!ينماوهذا،النواحي

ذلكفي)نوألوانكمألسنتكمواختلافوالأرضالسمواتخلقآ!اتهومن!

للعالمين(لاَيات

(22:الوم)

هوماالىتعالىاللةبقدرةوصلتبل،الحدهذاعندالفروقتقفولم

فيمتماثلاك)ثنان!وجدفلا،الابهام)صبعبصمةوهيبكثرذلكمنأدق

منغورعنيحزهوالتيبهالحاصةفردتفردفلكلذلكوعلى.البصمة

.الأفراد

ب-ح!
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الثخصة:تعريف

مثلأيأيهرفقد.اليوميةحياتنانيالناسبينمتداولمصطلحالشخصية

عديموفلاناَ،ضعيفةشخصيةذووفلاناً،قويةةي!و!!وفلازأأن

أنناالا.الشخصيةلمصطلحالعامةالمفاهيممنذلكغيرالى،الشخصية

مصطحتعريففيموضوعيةعلميةوجهةيتجهونالنفسعلماءأننجد

الشخصيةمفهومتناولتالتيانحتلفةالتعريفاتمنالعديدوهناك.الث!خصية

نها:نأيهر

واطسن:تعربف

طر!عناكث!افهايمكنالتيالأنشطةمجموعهي"الخصية

تعطيلكيوذلك،الامكانبقدركافيةلفترةللسلوكالفعليةالملاحظة

(9)،بهامؤدوقمعلومات

اولبربئ:تعربف

الاستعداداتلتلكالفردنفسفيالديناميكيالتنظيمهيالشخصية،

2(2)"البيئةمعللتكيفالحاصةطريقتهتحددالتيالنفسيةالجسمية

:وودوثتريف

هتإ!بعلؤ،الفكريةعاداتهفيتبدوكاالفردحمات.هيالشخصية"

(3)"الحياةنيوفلسفته،العملىِفوأسلوبهواهتماماته،واتجاهاته

:برتتريف

الجسمية،نسبياَالثاتبةالنزعاتالكاملالنظامذلكهيالشخصية"

.334ص،(صابقمرجع)العامانفىعلأسى:منمررطلتمحور(11

.216عى،(سابقمرجع)التعيصيالنضعلم:بركاتخليفةمحصدكتور(2)

24ص،(طبقمرجع)النفسعلمبادى:حمزةخارمحور(3) V.
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البيئةمعلتكيفهالمميزةالأساليبتقرروالتي،معينأفردأتميزالتي،والنفسية

(؟)،والاجتماعيةالمادية

كاثل:لعربف

الكائنسيفعلهبمابالتنبؤيسمحالذياننظامذلكهيالثمخصية"

سلوكأنماطجميعتتناولالشخصيةفإنوبالتالي،معينموقففيىمدَالا

(2"(والخفيةالظاهريةالفرد

ماكيلاند:تعريف

الأنماطجميعمنمشتقنظريتفسيرأوتأويلإلاهيماالثخصية"

(3)،مال!ثخصالسلوكية

وكارمايكل:وارنتعريف

منمعينةمرحلةخلالللانسانالمتكاملالعقليالتنظيمهيالشخصية"

وأخلاقيةومزاجيةمعرفيةمنالنفسيةالجوانبجمعتتضمنكا،نموهمراحل

(4)،حياتهخلالكونهاالتيواتجاهاتهمهاراتهالىبالاضافة

:رودكستعريف

التيوالسماتالمجتمعيتقبلهاالتيالسماتيينالتوازنهيالشخصية"

(ْ)"الفردمنيتقبلهالاالتيأيىفضها

الاكق.المرجع(1)

.335ص،(سابقمرجع)العامالق!علمأص:فصورطلعتدكور(2)

الابق.المرجع(3)

،(صابقمرجع)العامالنذ!علمدخل:العالعبدمحمودكتور،فائقأحمدمحور(4)

.417عى

.418ص،السابقالمرجع(5)
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:نوتر!"فبرت

والدوافعوالغرائزوالميولالاستعداداتكلجعحاصلهيالشخصية،

والميولوالاستعداداتالصفاتوكذلك،الموروثةالفطويةالبيولوجيةوالقوى

(1"الخؤمنالمكتسبة

كمب:تعربف

فيالفردخصائصتمثلالتيالعاداتمجموعاتتكاملهيالشخصية"

(2"المجتمعمعتعامله

المظاهربعفعهايؤكدالشخصيةلمفهومعديدةتعاريفنجدوهكذا

يؤكدكا،للفردالداخليةالتكويناترخَالاالبعضويؤكد،للفردالخارجية

.للفردالداخليةوالتكويناتالخارجيةالمظاهربينالتفاكلالبعض

الآتية:الأمبابإلىللشخصيةزعريفهمفيالعلماءاختلاف!جعوقد

.مستترةبطريقةوتتكاملتنظيمعملياتمنالثسخصيةتتكون-)

.شعوريلاوبعضهاشعوريبعضهامعقدةالفرددوافعإن-.2

.ر!ككاْنحتلفةالمواقففيتسلكعضويحيكائنالانسان)ن-3

تفسيرفيمعينةنظريةعلىأماسأيضصدللشخصيةتعريفكلإن-4

النظرية.هذهصاحببهايؤمنالشخصية

الضخصيةفيالمولرةلمإ!علا

عواملكونهاعنتخرجلاالشخصيةتكوينفيتتدخلالتيالعواكلإن

.215عى،(مابقمرجع)التعيميالقسعلم:بركاتخليفةمحمدكتور(؟)

'r)216ص،الابقالمرجع.
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التاليةالصفحاتوفي.ديناميةبطريقةمعاَتتفاكلبحيثبيئيةوأخرىوراثية

.باختصارالعاملينهذيننستعرصْ

الوراثية:العوامل-أولأ

معالمواضحب!ئكلتحددالتيالعواملأهممنالوراثيةالعواملتعتبر

منبعدفيماستمكنهالتينياتفالا.حياتهبدايةمنذالفردشخصية
-

تحديدويمكنهذا،وراثتهنطاقفطتدخللهاوالاستجابةالمث!إتاستقبال

لمط:فيماالامكانياتهذه

تحديدفيمباشؤبطريقةالعصبيالجهازيتدخل:العصبيالجهاز-1

الجهازعنالحديثأسلفناوقد.الفردشخصيةوطبيعةخصاثص

الرابع.الفصلفيومكوناتهالعصبي

توكرالتىالعواملمنيعتبرالغديالجهازطا!ثنإن:الغديالجهاز-2

الجهازتأثيرمنوضوحاَأكزيكونلىمماتاْث!إَالشخمميةفي

الصماءالعددعا!أطلقواوأعوانهBermanبرمانأنلدرجة،العصبى

أننااإبذاكيشيروذوهم(؟)"المصيرغددأوالشخصيةغدد"اسم

إلى،الشرأوالخيرإلىويوجههاشخصياتنايطبعغديأجهازاًنرث

.المرضأوالصحة

ا!ابه.الفما!فيالغديالجهازعنتحدثناأن.سبقوقد

اتكافاكرةا.بذكائهغيرهعنيتميزالفردأنلاشك:الذكاء_3

دي!خمفيكبيردخلىلهاموروثةقدرةفهى،العامةالفطريةالعقلية
جص.

472"،(صابقمرجع)النفىعلمأصول:راحجعزتأحمدمحور(1)
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طريقعنالممكنمنوأصبح،الفردشخصيةوحماتخصالًص

للشخصية.معقولاًتشخيصأنعطيأنالذكاءاختبارات

بموضوعالاسلاماهغكيفالرابعالفصلفيأوضحناوقدْهذا

الوراثة.

البيئية:طلعواملثانيأ

الشخصية.فيتأثيرهاحيثمنالورائيةالعواملشأنشأنهاالبيئيةالعوامل

لهط:فيماالبيئيةالعواملتحديدويمكن

الجغرافية.البيئة-1

التاريخية.البيئة-2

الاجتماعية.البيئة-3

الثقافية.البيئة-4

النفسية.البي!ة-5

كا،الرابعالفصلفيأشكالهابمختلفالبيئةعنالحديثأسلفناوقد

البيئة.بموضوعالاسلاماهتمامأيضأالفصلتناول

VVY
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ال!ثخصيةنظربات

منهاكلتحاولمتعددةتإ!سفتالشخصيةدراسةميداننييشيع

تتفققد.معينةتصوراتضوءفيالشخصيةوخصائصطبيعةتحديد

أنالفصلهذافيعلينايتعينمما.بأخرىأوبدرجةبعضهامعتختلفأو

المناقشةهذهتوضحهأنيمكنلمانظرأالشخصيةنظرياتأهمنستعرض

هذهتتبناهاالتيانحتلفةالنظروجهاتخلالمنالثخصيةفهممنلمزيد

.النظريات

Types(الطرؤ)الأنماطنظربات:أولاَ

ويقصد.الأطلاقعلالشخصيةنظرياتأقدممنالنظرياتهذهتعتبر

معينةعمفاتفييشتركونالناسمنصنفأوخةأومجموعةالطرازأوباثط

لهطوفيما،الصفةبهذهاتسامهمدرجةفيبعضعنبعضهماختلفوإن

:النظرياتهذهبعضنتناول

الجسم!ةالأنماط(1)

:(تراطأبو)المزاجيةالأنماطنظربة-1

رئيسية،مزاجيةأنماطأرلعةإلىلديهمالغالبالمزاجوفقالنام!تقسم

داخلمتكافئةبنسبالأرلعةالأنماطهذهاختلاطمنالسويةالشخصيةوتنشأ

هوكامعينمزاجسيادةإلىأدىأحداهاتغلبإذاأما،الانسانجسم

لهط:فيمامرضح

(i)سلوكهيتميز،الجسمممتليشخصوصاحبه:الدسيا!لزاج

.والتفاؤلوالمرحوالحيويةبالنشاط
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بحدةسلوكهيتميز،الجسمقويشخصوصاحبه:الصفراويالمزاج)ب(

والغضب.الانفعالوسرعةوالعنادالطع

وث!لاإلىيميلبدينشخصصاحبه:(اللمفاوي)البلفميالمزاج)ص(

.الانفعالوضحالةوالبلادةبالخمولسلوكهيتميز

!ميز،القوامونحيلضعيفشخصبماحبه:السوداويالمزاج)د(

معالتعاملوصعوبةالتفكيروبطءوالتشاؤموالكآبةبالانطواءسلوكه

.الآخرق

:(كرتشمر)الجسميةالأنماطنظربة-2

أساسعلىتصنيفهميمكنالناسبأناعتقادعلىالنظريةهذهقات

نحوعلصاحبهشخصيةيحددالجسميوأناممط،الجسميةأنماطهم

هي:جسميةأنماطثلاثةالنظريةهذهحددتوقد،معين

التقلببسرعةسلوكهيتميز،عينقصيروصاحبه:المك!نرافط(1)

وشعارهوالاجتماعيةالقلبوطيبةبالصراحةيتميزكاوالكاَبةالمرحبين

.يعيشونالاَخرينواتركعق

وا!ععاببالأنطواءسلوكهويتميز،نحيلطويلو!احبه:الواهنافط)ب(

الغير.معالتساعوعدموالجدية

،والعضلاتالعظميالهيكلضخمقويو!احبه:ال!بافيافط)ص(

.والعدوانبالنشاطسلوكهويتميز

:(ئلدون)الجسميةالأنماطنظرية-3

أنماطئلاتةالىالناستصنيفأساسعلىقاتأيضأالنظريةهذه

وهي:جسمية
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متوزعشحميوتكوين،الأحشاءمتضخموصاحبه:البطنيافط()أ

النعومةجسمهعلىيغلببحيثمتناسقةغيربطريقةجسمهعلى

والميلا!خلىفطوالشراهةالراحةبحبسلوكهويتميز.الكروىوالمظهر

-.بسهولةانفعالاتهعنويفصحمتساع،بالناسالاختلاطإلى

ويتميز،واعتدالهالعظميالهيكلبقوةيتميزصاحبه:العفلافط)ب(

الصراحةويحب،والمغامرةالسي!وحبالعضليبالنشاطسلوكه

الآخرين.لمئاعريتحسسولا

بالمحافظةسلركهويتميز،نحيفطويلوصاحبه:الرخوافط)ص(

ويحبسمشاعرهونحفيالاقيساكومرعةوالفلقوالحساسيةوالتزت

انفعالاته.

النفسيةالأنماط(ب)

حيثومننفسيةأصعلالناستصنيفيمكنأنالعلماءبعضوىى

:النظرياتهذهومن.عليهمالغالبةالنفسيةواهتماماتهمالحياةنيأسلوكم

الى:تصنيفهميمكنالنا!أنترىالتي:رونجنظرية-1

ذاتهفيالدائموالتفكيربالعزلةيتميزوصاحبه:المنطويافط

الشكوعةجديدةمواقفمنالفرديواجههلماالتكيفوصعوبة

ووافعهم.الناسنياتفطوالرددة

وتكوفىالناسمعالتعاملإلىبالميليتميزوصاحبه:المنبسطافط

الجد!دةالمواقفمعالملاءمةعلىوالقدرة،سريعةاجتماعيةصلات

بصراحة.)نفعالاتهعنوالتعبير

اثطإلىللناستصنيفهافيالنظريةهذهوتشبه:رورثاخنظرية-2

قبل.منعنهاتحدثناالتييونجنظريةالمنبسطط!اوالمنطوي
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إلى:الناستقسيمالنظريةهذهؤلرى:بافلوفنظرية-3

الشرطية،للمث!إتبسرعةيشجيبوصاحبه:الاثشراطيافط

علىتساعدعواملوجودرغمطويلةلمدةالشرطيةبالاصتجابةويحتفظ

الاستجابة.هذهإنطفاء

:الأنماطنظريةنقد

عقليأالمضطربينعلىاعتمادهاهونقدمنالنظريةهذهإلىيوجهماأهم

منالعظمىالغالبيةتمثلالتيالسويةالحالاتالاعتبارفينأخذأندون

الغالبيةلدىالملاحظللواقعالنظريةهذهصمودعدمإلىأدىمما،الأفراد

فيالمرضيةالشاذةالحالاتعلىفقطمطابقتهاوبالتالي،الأسوياءمنالعظمى

.الأحيانمنكثير

قوالبداخلالناستشكلحيثجامدةتعتبرالأنماطنظريةأنكا

الفروقبنظريةتؤمنلافهيوبالتالمط،الاطلاقعلىإتصالبينهاليسجامدة

.الأفرادبينالفروقهذهبصحيةولاالفردية

السماتنظرية-ثانيأ

أولبورتصردون

الأساسوضعواالذينالأمريكيينالسيكولوجيينأوائلمنأولبورتيعتبر

الفردعندعامةنزعةأواستعدادأولبورتنظرفيوالسمة.السماتلنظريةالأول

كانوإنالسلوكعلىسابقة(السمة)فهيثمومن،سلوكهوتحددتدفعه

فرضرمفهومبذلكفالسمة(1).السلوكهذاخلالمنإلايتأتىلااستنباطها

،(سابقمرجع)ألعامالنذىعلممدخل:القادرعدمحمرددكلور،فائقأحدمحرر(1)ْ

.459ص
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أفهابمعنى،أخرىجهةمنوالسلوكجهةمنالثخصيةبينمتوسطمتغيرأو

.السلوكمنعلهايستدلولكنترىلا

،الواحدةالسمةنيمتشابهانشخصانيوجدلاأنهأولبورتويؤكد

أنإلا،الأفرادلدىالواحدةالسمةبنيةفيتشابهمنيوجدقدممافالبرغم

فسمات.فردكلعندخمائصهافيفريدةدائماًتكونبهاتعملالتىالطريقة

واحدةبسمةشخصانيتصففقد.متفردةعاتهيجوهرهافيفردكل

كيهمالدىالسمةهذهإلىبدقةننظرعندماأنناغير،مئلاًالخجلوهي

ويمكن.منهماكلعندماحدإلىمختلفةنوعيةلهاالحجلحمةأنفسنجد

الطريقةفييختلفونولكنهمالسمةنوعفيالأفرادتشابهذلكمننستنتجأن

السماتنوعيةئبوتبمعنى،حدةعلىفردكلعندبهاوتعملتنتظمالتي

إلىشخصمنومداهامقدارهافيتختلفولكنهاالأنرادمنمجموعةلدى

آخر.

(1":وهىالسماتمنأنوس!ثلاثةبينأولبورتويميز

الخاصة:والسماتالعامةالسمات-1

البيئةتميزوالتي،المجتمعأفرادلغالبيةبالنسبةعامةحماتهناك

يعيشونها.التيالثقافية

خاصةكلتفهناك،المجتمعلأفرادعامةم!اتهناكأنوكا

التوائمفيحتى)شخصانيوجدفلا،بعضعنبعضهاالأفرادتميز

علىأولبورتيؤكدهنامن.السلوكيةالذخونفسلهما(المتطابقة

وهذه،الفرديالنفسعلمعليهايؤكدالتيللانسانالتفرديةالسمة

الحاصة.السماتتمثل

.358-357ص،(صابقمرجع)العامالنضىعلمأص:شصورطلعتمحرر(1)
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والثانولة:والمركزبةالزلهسيةالسمات-2

بناءفيوأهميتهادلالتهافيتختلفقدالسماتأنأولبورتيقرر

يظهربحيثقويةمعينةبسمةالأفرادبعضيتميزفقد.الشخمعية

وهذه،وتصرفاتهمسلوكياتهمكليكنلمانمعظمنيتأثرها

تعكسالرئيسيةالسمةهذهوبجانب.الرثيسيةبالسمةتسمىما

بالسماتتسمىماوهيعاتعشرالىضبينماسلوكياتهم

أقلتبدوالسماتمنأخرىمجموعةتوجدهذاوبجانب.المركزية

الثانوية.بالسماتتسمىماوهيسلوكياتهمنيوضوحأ

المكيسبة:والسماتالوواثيةالسمات-3

والمكتسبة،الوراثيةالسماتمنكلىلاًاضيأأولبورتيشيركا

أما،المظهريةالسماتهيالمكتسبةالسماتأنعلى،بينهاويميز

المصدرلة.السماتفهيالورائيةالسمات

:السماثنظربةنقد

القاطعتحديدهاعدمهيالنظريةهذهواجهتالتيالمشاكلأبرزمن

أولبورتقدرولقد.الثانويةأوالمركزيةأوالرئيسيةسواء،السماتوعددلأنواع

منالعددهذاأنولاشك.عةآلافليخمسةآلافثلاثةبينالعددهذا

الاجتماعيةالظروفلاختلافنظراَرخَالمجتمعمنضخامتهيتباينالسمات

ششكلأساسهاعلىالتيالعواملمنذلكغيرالىوالثقافيةوالاقتصادية

النظرية.هذهالىتوجهالتيالانتقاداتأهممنهذاويعد.السماتمختلف
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العواملنظرية

كاثل

نظريةواجهتهاالتيالمثكلةتتلافىأنالعامليالتحليلنظريةحاولت

كلتكئفالوحداتقلةالى(السمات)المتغ!إتكؤبردوذلكالسمات

وتهدف.عالياَ)1(ازلباطاَبينهافيماترتبطالتيالسماتمنمجموعةمنهاوحدة

يوضحبشكلالسماتتنجإلىالنظريةهذهنيالعامليالتصنيفعملية

التبسيطالىتسعىفهي.الأساسيةالعواملمنعددبأقلعلاقاتمنبينهاما

الشخصية.لمفهومالعلمى

التيالسماتتحديدفطالعامليالخليلفنياتعلىكاتلاعتمدهكذا

طريقةمنبأكزالشخصيةالسماتكاتلصنفوقد.الشخصيةبهاتنتظم

(2):التاليةالتصنيفاتأبرزهامن

الى:السماتكاتليقسم،الشموليةحيثمن-1

السماتالىطبيعتهانيأقربوهي:سطحيةعات)أ(

.أولبورتعندالمكتسبة

الوراثيةالسماتإلىطبيعتهافطأقربوهي:َب!!ف!ت!عي!ب(

الشخصية.تكوينفيثابتةركائزتمثلوهذه.أولبورتعند

الى:تقسم،العموميةحيثومن-2

أفرادبينوالشائعةالمثزكةالسماتوهي:عامة!ات)أ(

المجتمع.

،(سابقمرجع)الخصيةسبكولوجية:رزقميخائيلجد.محور،مخيرصلاحكترر(1)

Iص IV.

.363،364ص،(صابقمرجع)العامالقىعلمأص:نصورطلتكنور(2)
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غوعنمعيننردبهايتميزالتيالسماتوهي:فدبدةيطت)ب(

بى.الناسمن

إلى:السماتيقسم،النوعيةحيثومن-3

تحقيقأمعقلىلموقفالفرداستجابةطريقة!مني:ةر!ق!ات!س(!أ

معينة.لأهداف

والاتجاهاتوالميولالدوافعوتتضصت:الديناهيةالسمات)ب(

الأعلى.والأناالأناوتكوينات

والمثابرةا!اتةواالسرعةدرجةفيوتبدو:المزاجيةالسمات)ص(

النوعية.الاستجاباتمنكبومجموعةوتغطي
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تص!الهتهكتابسمستوحاة،معينةبماتالمؤمنضخصيةتتميز

اتراسسماتاصوالعديدالعديدهناكأنولاشك.اعل!الكريمرسولهةنُسو

التالية:النقاطفيتلخيصهانحاولوالتى،المسلمبهايتحلى

:نلايماا-ولأأ

ورسله،،كتبه،وملائكته،بالئةتؤمنأن:وهيستةالايمانوأركان

."وخوبالقدرؤلؤمن،رخَالاواليوم

تعالى:بالنهالايمان-9

الكائناترب،العالمينرب،العظيمالعر!قربهوواحدبإلهالايمان

وجل:عزلقولهمصداقاً،جميعها

(لأيهريالصلاةوأقمفاعبدنيأناإلاإلهلااللةأنا)نني!

(14:)طه

نعالى:وفوله

أحد(كفوألهيكنولم5يولدولميلدلم+الصمداللةءأحداللةهوقل!

(1:4:الاخلاص)

وجل:عزلقوله،بهيضركلمنيغفرلاوتعالىسبحانهواللَة

قدباللَةي!ثركومنشاءلمنذلكدونماويغفربهيشركأنيغفرلااللةإن!

بعيداَ(ضلالأضل

84:النساء)

بالملاثكة:الايمان-2

تعالى:لقولهمصداقأ
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(...وملاثكتطبالئةآمنكلوالمؤمنوندلهمناليهانزلبماالرسولآمن!

(285:البفز)

(نراهلالأننااالكربمالقرآنخلالمنندركهالذيوصفهمنالملك

فالملائكة.الأولالفصلفيذلككرناكاواحدةطبيعةذومخلوق

عزلقولهمصداقاَ،وتعالىشحانهدئةالمطلقةالطاعةعلىمفطورةمخلوتات

وجل:

(6:التحربم)(يؤمرونماويفعلون،أمرهمماالذيعصونلا!

تعالى:قولهمناستدلالأآدمبنيخلقسبقالملاثكةوخلق

(7؟:عى)(...طينمنب!ث!!خالق)نيللملاتكة!رلكقالاذ!

عليهوتحصي،ؤلراقبهخ!رافقه،للانسانحفظةهمالكرامالملاثكةهذه

نوبلملأننا،كلهذلكيجريكيفندريلاونحن.عنهيصدرماكل

متروكغرأنهالبشريالقلبيشعرأنويكفي.الملائكةلإدراكالاستعداد

تعالى:لقولهمصداقاً،كراماَحفظةعليهوأن،(1)ىدس

(تفعلونمايعلمون*كاتبينكراماَهلحافظينعليكموان!

(10:12:)الانفطار

السماولهة:بالكبالايمان-3

وجل:عزلقولهمصداقاَ

وملائكتهباللَةآمنكلوالمؤمنونلىلهمنإيىانزلبماالرسولآمن!

(...كبه

(285:البقرة)

وجل:عزتولهفيالسماويةالكتبهذهعنتعالىاللةحدثناوقد

.38ء1عى،1982،الادسا!لد،الثووقدار:بروت.القرآنظلالفي:قطبصيد(1)
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سبيلفييقاتلونالجنةلهمبأنوأموالهمأنفسهمالمؤمنينمناشترىاللة)ن!

بعهدهأوفىومنوالقرآنوالانجيلالتوراةنيحقأعليهوعدأويقتلونفيقتلوناللْة

العظيم(الفوزهووذلكبهبايعغالذيبجيعكمفاستبصروااللةمن

(111:)التربة

وإعلاءاللْةدسنلاعزازسبيلهفيالمجاهدينوتعالىسبحانهاللةوعدفقد

التوراة"المقدسةالكتبنيمثبتاَقاطعاًوعداًتعالىاللةوعدهم،كلمته

(1)،والقرآنوالانجيل

بالرسل:الايمان-4

وجل:عزلقولهمصداقاَ

وكتبهوملائكتهبالئةآمنكلوالمؤمنونرلهمناليهانزلبماالرسولآمن!

ك!إو!شاغفرانكوأطعناحمعناوقالوارسلهمنأحدبيننفرقلاورصله

المصير(

(285:البقرة)

تعالى:قال!ومنذرينمب!ثرينالرولجميعتعالىاللةأرسلوقد

الرمل(بعدحجةاللةعلىللناسيكونلئلاومنذرينمبشرفىرسلأ!

(165:النساء)

:رخَالاباليومالاكِان-5

قائل:منعزلقولهمصداقاَ

بالئةآمنمنالبرولكنوالمغربالمشرققبلوجوهكمتولواأنالرليس!

(....والنبيينوالكتابوالملاثكةرخَالاواليوم

(177:البقرة)

،19n1،الخاصالجزء،الكرمالقرآندار:بروت.التفاصرصفوة:المابونيعلىمحمد(1)

.49ص
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:بالقدرالايمان-6

تعالى:قال

(49:القر)(بقدرخلقناهشئكلإرلا!

الانسانعلوما،الأزلمنالمحفوظاللوحفطومكتوبأمقدراضئفكل

.وقدرهاللةبقضاءيتزعزعلاإيمانأيؤمنأنإلا

:لعبادةا-ثانيأ

تعالى:لقولهمصداقأ

(...اياهإلاتعبدواألالهلكوقضى!

وجل:عزوقوله

(لأيهريالصلاةوأقمفاعبدفيأناالاالهلااللَةأنا)ننى!

)الاس!إء032(

(14:)طه

تعالى:وقوله

(تتقونلعلكمقبلكممنوالذينخلقكمالذي!رلكمأعبدواالناسأيهايا!

(2؟:البقرة)

قائل:منعزوقوله

الزكوةويوكواالصلوةويقيمواحنفاءالدينلهمخلصيناللةليعبدواالاامرواوما!

القيمة(دفىولك

(5:البينة)

:!االرسولضولتعالىدئةالعبادةولاحسان

(9)"ىاكفإنهتراهتكنلمفإنتراهكأنكاللةأعبد،،

عب.)1(تفق
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الفاضلة:يالأضقالتجمل-لاثأ

:!القولهمصداقأاعل!الرسولأجلهامنبعثالتي

؟1)"الأخلاقمكارملأتممبعثتإنما،،

نوجز،ومتعددةكثوالمسلمجها!حلىأنيجبالتيالفاضلةوالأخلاق

(2):لهطفيماعنهاالحدث

:والاحعدالالوسطية-9

تعالى:لقوله

(143:البقرة)(000وسطاَأمةجعلناآوكذلك!

لعالى:فةعفإ!تلا-2

تعالى:لقوله

والعاقبةفسادأولاالأرضفيعلوأى!دونلاللذيننجعلهاالآخرةالدارتلك!

للمتقين(

(83:القصعى)

العلم:طلب-3

تعالى:لقوله

علمأ(زدفىدلىوقل!

العمل:-4

تعالى:لقوله

(114:)طه

هرفئ.أدحدتمنواب!يوالحاآأحمدأخرجه(1)

،1978اكؤلالبعة،والرللطباعةالقحدار-ة!روت.الدالحينمناج:بليقالدفىعز(2)

.192ص
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الغيبعالمالىوستردونوالمؤمنونورصولهعملكماللةفسيرىاعملواوقل!

(تعملونكنكمبمافينبثكموالشهادة
(105:)!التودة

:الصدق-5

تعالى:لقوله

(911:التولة)(الصادقينمعوكونوااللةاتقواآمنواالذفىأيهايا!

بالعهد:الوفاء-6

تعالى:لقوله

الدّجعلتموقدتوكيدهابعدالايمانولاتنقضواعاهدتم)ذااللةبعهدأوفوا!

(تفعلونمايعلماللةإنكفيلاَعليكم

(91:النحل)

الأمانة:-7

تعالى:لقوله

(...رلهاللةوليتقأمانتهاؤتمنالذيفليؤدبعضأبعضكمأمنفإن...!

(283:البقرة)

الاسقامة:-8

تعالى:لقوله

تحزنواولاتخافواألاالملائكةعيهمتتنزلاستقامواثماللةرشاقالواالذينإن!

(توعدونكنغالتيبالجنةوأبشروا

03:فصلت)

العقكة:-9

تعالى:لقوله
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المتوكلين(يحباللةاناللةعلىخوكلعزتفإذا...!

(159:عمرانآل)

ال!ثجاعة:-01

تعالى:لفوله

وقالواايمانأفزادهمفأخشوهملكمجمعواقدالناسانالناسلهمقالالذفى!

الوكيل(ونعمالدحسبنا

(173:عمرانآل)

الصبر:-99

تعالى:لقوله

(تفلحونلعلكماللّهواتقواورابطواوصابروااصبرواآمنواالذسننأيها!ا!
(020:عمرانآل)

الضكر:-92

تعالى:لقوله

نأعامينفيوفصالهوهنعلىوهناَأمهحملتهبوالديهالانسانووصينا!

المصير(الي-ولؤالديكلياشكر

(1f:لقمانا

العفو:-93

تعالى:لقوله

قدءأ(عفواَكانة!لافإنسوءعنتعفواأوتخفوهأوخ!إَتبدوا)ن!

91)الناء: t)

:الحاون-14

تعالى:لقوله
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اللةانالذواتقواوالعدوانالاثمعلىتعاونواولاوالتقوىالبرعلىوتعاونو!...!

(العقابثديد

(2:المائدة)

oالعدالة:-؟

تعالى:لقوله

قومشنئانيجرمنكمولابالقسطضهداءدئةقؤامينكونواآمنواالذفىأيهايا!

(تعملونبماخبيراللَة)ناللةواتقواللتعَوىأقربهواعدلواتعدلواألاعل

(8:الماندة)

العفة:-16

تعالى:لقوله

كرامأ(مرواباللغومرواو)ذاالزوريشهدونلاوالذين!

(72:الفرقان)

:العقوى-97

تعالى:لقوله

(16:التغابن،(000استدغمااللةفاتقوا!

افة:علايوكل-18

تعالى:لقوله

(3:الطلاق)(000حسبهفهواللةعلىيتوكلومن...!

الرحمة:-99

تعالى:لقوله

(...بينهمرحماءالكفارعلىأضداءمعهوالذفىالدّرسولمحمد!

erg:الفتح"

8 r
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:الايثار-02

تعالى:لقوله

(...خصاصةبهمكانلوأنفسهمعلىويوكرون...!

(9:الحر)

:الأنفاق-21

تعالى:لقوله

تنفقواومااللةوجهابتغاءالاتنفقونومافلأنفسكمخيرمنتنفقواوما...!

(تظلمونلاوأنغاليكميوفخيرمن

(272:ِةالبف)

المحبة:-22

تعالى:لقوله

الكفرإليكموكرهقلوبكمنيوزينهالايماناليكمحبباللَةلهكن...!

(الراشدونهمأولئكوالعصيانوالفسوق

(7:الحجرات)

:ةَلااخلقفيالفكر-23

تعالى:لقوله

السمواتخلقفيويتفكرونجنو!موعلىوقعودأقيامأاللَةيأيهرونالذفى!

النار!عذابفقناسبحانكباطلاَهذاخلقتمارشاوالأرض

(1:1501عمرآد)

:اطذر-24

تعالى:لقوله

(23د:اجقرةاأ(000فاحذروهأنفسكمفيمايعلماللةأنواعلموا...!
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:اللسانحفظ-25

.:تعالىلقوله

(يعملونكانوابماوأرجلهموأيديهمألسنتهمعليهمتثهديوم!

42:النور)

:الخوف-26

تعالىةلقوله

(المأوىهيالجنةفإن8الهوىعنالنفسونهىردهمقامخافمنوأما!

(40،41)النازعات

:الحياء-27

إذاكالسدوأنه،عنهاوالامساكالمعميةعلىالاقدامبينالحائلوهو

منينعهعندهسدلالهحياءلافالذي،شئكليفرقالماءانهمرتحطم

وجل:عزقولهفيالحياءويتمثل.المعصيةعلىالإقدام

أجرليجزيكيدعوكط!أإنقالتاستحياءعلىيث!مت)حداهمابهفجا!

(...انلماصقيت

(25:القصص)
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الشخصيةإضطرابات

اضطراباتموضوععنالحدلمثالىبناتؤديالشخصيةدرامةإن

وتعرضنا،الشخصيةمفهومالسابقةالصفحاتفيأوضحنافقد،الشخصية

لك!ثبمكوناخهافيوتبحثتفسرالتيالشخصيةنظرياتلبعضكذلك

فإنالشخصيةمكوناتحولالنظروجهاتواختلفتتعددتومهما.بآخرأو

الاجتماعية.ومتطلباتهالشخصيةصفاتهبينالتوازنحفظيستطيعالسويالفرد

لاحدىمعرضاَيكونالضخعىفإن،التوازنهذافياختلافحدثاذاولكن

هذهبعضنستعرضالتاليةالصفحاتوفي،الشخصيةاضطرابحالات

هما:ني!تفالىتقسموالتيالشخصيةتتناولقدالتيالاضطرابات

العصابية.الأمرافى:أولأ

ال!هانية.الأمرافى:ثاياً

ةبا!ععلاالأمرافى:أولأ

النفسية()

الذهانوبينالعاديبينالث!خصيةفيوظيفياضطرابهوالعصاب

أقلالعاديالشخعىحياةتجعلمرضيةحالةوهو(عقلي))ضطراب

(1).الذهانمنمخففةصورةالبعضوتع!و..سعادة

هناكأنحيث،بالأعمابعلاقةلهليسالعصابأنذكرهيجدروسا

ينشأعفوياضطرابالعصبيفالمرض.العصبيوالمرضالعصاببينفارق

.367عى،(!ابقمرجع)النفيوالعلاجانفسيةالصحة:زهرانحامدمحور(1)
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انفعالمطوظيفياضطرابفهوالعصابأما.العصبيالجهازيصيبتلفعن

مصطلحاستخداميفضلثمومن.العصابيةالأعراضفييظهرالمنشأى!فن

النفي.العصاب

،الوساوس،الخواف،القلق:الىالنف!ىالعصابويصفهذا

وفي،العصابألوانمنذلكغيرإلى..التفكك،الهستريا،القهرية

.(العصابية)النفسيةالأمراضهذهبعضنستعرضالتاليةالصفحات

6Ai،!القلق-9

حالةوهو.الحالمكاالعصرفيث!يوعأالعصابحالاتأهم!القلقيعتبر

ويصاحبها،رمزيأوفعلىخطرأوتهديدتوقعنتيجةومستمرشاملتؤلر

(1).جسميةنفسيةوأعراض،غامضخوف

مصدريعتبرأنهفييشبههفهو،عنهيختلفكاالحوفيشبهوالقلق

.(10)بجدولمبينهوكاعنهويختلف،الفردلكيانتهديد

والخو&القلقلننالفري(09)جلرل

عادةمصدرهإلىمبأالفرديكونلا

الأصلمث!زوالرغم!يقى

ولكنهآقاغرلوضعفعلكردفأقد

صراعاتروجد

.371عى،الابقالمرجع(1)

.375عى،الابقالمرجع(2)
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لعادياغو!ا

مصدؤويعرفالضعورمتوىعلىالفردكون

ثور.بخرالل!ف

فعلأآقامخيفلوضعفملكرد!أ

ص!إعات!جدلا
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أنواع

1-

2-

3-

4-

القلق:

خطرلادراكفعلردوهو:(السويأوالوا!ي)الموضوعيالقلق

المتعلقالتلميذقلقمثل.مقدمأىاهأوالفرديتوقعهخارجي

غيرالىجديدعملفيبالنجاحالمتعلقالفردقلقأو،بالتحصيل

الواقعية.القلقألوانمنذلك

غيرشعورلةلاوأسبابه،المصدرداخليقلقوهو:العصايىق!ا

له.مبررولامعروفة

،فبكونمحددخارجيبموضوعمرتبطغيرقلقوهو:العامالظق

وعامأ.غامضأالقلق

النفسيةالأمراضأعراضمن!تبرعرضفالقلق:الثانويالقلق

.الاخرى

القلق:أسباب

أهمها:منالقلقعصابعنمسئولةتعدأصبابعدةهناك

أحياناًمعهاتشتركوقدالوراثيةالعواملتفرضهالذىالورادالاستعداد-1

البيئية.العوامل

.المرضاظهارعلىيساعدالذيالنف!يالتيزأوالنفسيالاستعداد-2

.الحادةالانفعاليةتإ!خللالتعرض-3

الشيخوخة.أوالمراهقةأوالهمولةفيتالك!ثمللالتعرض-4

.الأخرىالمواقفجميععلىالعاديالقلىاستجاباتتعميم-5

القلق:أعرافى

،العرقوتصبب،الأطرافبروةفيتتمثل:جسمهةأعراض-؟
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،النومواضطراب،القلبضرباتوسرعة،المعدةواضطرابات

التنفس.واضطراب،الشهيةوفقدان،بالصداعوالشعور

والمصائب،الأذيؤلوقع،الثديدالخوفوهي:نفشةاعرافى-2

الثقةوعدم،النفسوا!عاب،الانتباهتركيزعلالقدرةوعدم

.الحياةمواقفمنموقفأيمواجهةعندالهربفطوالرغبة،بالنفس

(Phobiaفولها)المرفيالخوف-2

الخواف

مخيفغيرمكانأومووتاوشئاوشخصمنداممممرضيخو!هو

السيطرةأومنهالتخلمىيمكنولا،واقعيأساسإلىيستندولا،بطيعته

.الفردلحياةالمهددةالمواقفإزاءطبيعيةاستجابةالحوفأنشكولا.عليه

الحيؤاناتمنالخوفمثلحقيقيأومرضوعيخوفهوالعادىفالحوف

كأن،ودائمطبيعيغيرشاذخوففهوالمرضىالخوفأما،مثلأالمفترسة

يعرفولا،العادةفيتخيفلاالتيالأشياءمنمنطقةغيربدرجةالفرديخاف

.انحاوفلهذهمنطقياًسبباًالمريض

المرضي:الخوفأسباب

أهمها:منأسبابعدةإلىالمرضيالخوفىجع

.المبكرةالطفولةمرحةفيخصوصأالأطفالتخويف-1

.مستقرةوالغرالمضطربةالأصريةالظروف-2

المشاركةأوالايحاءإماطريقعنللأبناءوانتقالهالكبارخوف-3

الوجدانية.

الذنب.أوكابالائمالفرشعور-4
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التعلمالىالمرضىالخوفالسلوكيةالمدضةأصحابىجع-5

ال!شرطي.

المرضي:الخوفأعراض

نفسية:أعرافى(1)

الى،المظلمةأوالمتسعةأوالمرتفمةأوالمغلقةالأماكنمنالخوف

موضوعية.الغيرالمرضيةانحاوفأنواعمنذلكغير

الشامل.والتؤلر(ثانويكعرض)بالقلقالشعور-2

بالنفس.الثقةضعف-3

خوفاَالخروجعنالامتناعمثلالعاديالسلوكمظاهربعضعنالامتناع-4

الطريق.مهالكمن

الوسوامية.الأفكارتسلط-5

جسمهة:أعرافى)ب(

والارتجافالعرقوتصببالقلبوخفقانوالضداعبالتعبالشعورمثل

أحياناً.والبوالالكلامواضطراب
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القهربةالوساوس-3

Obsessive Compulsive

الفردذهنعلىفيهمبالغبشكلممينةأفكارمجموعةأوفكرةتسلطهو

وغروسخفهاالفكرةهذهمنطقيةعدميدركأنهمنالرغمعلىباستمرار

قاومإذاوالتؤلربالقلقويشعر،منهانفسهيخلصأنيستطيعلاأنهإلافائدتها

.الفكرةبهذهللقيامداخليبالحاحأيضأيشعر،نفسهبهتوسوسما

:المرضأسباب

.الفردلدىوالشرالخرنوازعبينالنف!ىالمراع-1

المجتمع.فيالفرديواجههالذىالمستمرالاحباط-2

بالنفس.الثقةعدم-3

والمتزمتة.القاسيةالاجتماعيةالتنشئة-4

الضمير.وتأنيببالذنبالشعور-5

الصارمة.الانفعاليةوالح!إتالحوادث-6

المرفى:أعرافى

أوفلسفيةتشككيةمعظمهاأفكارالمريضالفردعلتتسلط-1

عدوانية.أو

ؤلوقعوالتشاخوالأحجبةوالشعوةبالسحروالاعتقادالخرافيالتفكر-2

.الكوارثوقوعواحتمالالشر

النف!ي.با!ععابوالشعورالانطواء-3

اليظة.أحلامفيالاصتغراق-4

9ri

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بفتصت!شمرقدالشنجيةالنوباتمننوع:الهست!يةالنوبات-4

فتشماثديدةأحيانأالنوباتهذهتكونوقد،أيامبضعةإلىدقائق

فيالمصابيكونأنالنوبةبعديحدثوالذى.كلهالجسمتحرك

.الانقيادسهلويكونالكلامعنيمتنعيجعلهمماتامذهولحالة

:مظهراذواسه،الكلامىالجهازأعضاءسلامةرغم:الكلامفقدان-5

مرتفع.بصوتالكلامعلالقدرةفقدان(أ)

كلية.الكلامعلىالقدرةفقدان)ب(

بالفشل.الثعورأواليأسأوالقلقأوللاحباطنتيجةويحدث

حسية:أعرافى-ثانيأ

إلى:ؤشقسم

العمىإلىالمريضويلجأ،الكليأوالجزف!الهستيريالعمى-1

المشكل.الموقفمنللهروبكوسيلةالهستيرى

منمعينةمنطقةفيتماماَالاحساسنرولحيث:الاحساسفقدان-2

المريض.جسم

عقلية:أعرافى-ئالئاً

المعروفالمرضالعقليةبالناحيةتتصلالتيالهستيرلةالأعراضأبرزمن

نوعن:علىوهو،الذاكرةفقدانباسم

نفسه.عنضئكلالمريضينسىحيثالكاكلالذاكرةفقدان-1

لارتباطها،معينةحوادثبعضالمريضينسىحيثجزدفقدان-2

المريض.بهامرقويةبالانفعالات

94http://www.al-maktabeh.com



غذائة:أعرافى-رابعاَ

مظهرين:الأعراضهذهوتتضمن

ال!ثهية.فقدان-1

.الزائدةالشهية-2

يعانيهاالتيالانفعاليةللاضطراباتنتيجةالمرضيةالحالاتهذهؤلعتبر

.الفرد

Deprssion(9)الامحاب-5

محزنةظروفعنالناتجوالمستمرالشديدالحزنمنحالةهوا!مئاب

لحزنه.الحقيقيالمصدريعيلاالمريضكانوإن،ة!أو

.القعودسنوكذلكوالثلأليناتالصئريناتسنفيا!ععابويلاحظ

.الأيهورعندمنهأككرالاناثعنديحدثكا

*:الامحابامدباب

.جدأضئيلةبنسبةوذلكبيئيةوراثيةعواملإلىالاكتئابالبعضوجع

-وفها:بالمرضالاصابةفيالأهمالدورالنفسيهَللأسبابكانوإن

محزنة.خ!إتعنالناتجالانفعالمطالتؤلر-1

حبيب.أوعزيزمنالعاطفيةوالمساندةالحبوفقدالحرمان-2

الئ!ديد.الفقرأوالصحةأوالاجتماعيةالمكانةأوالكرامةفقد-3

اللاشعورية.الص!إعات-4

.406-403"،("بقمرجكل)النفىوالعلاجةهي!فنااالصحة:زهرانحامددكنور(1)
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بالذنب.فيهالمبالغالشعور-5

الشارعفيالبيضاءالحطوطعلى،خلاًالمثيمثل،القهريالسلوك-6

درجاتأوالشارعفيالانارةأعمدةعدأوالأسوارحديدلم!أو

التسلطية.القهريةالأفعالمنذلكغيرالىالسلم

V-وهوسنإ!نلا)شعالهوسمثلللمجتمعالمضادالقهريالسلوك

السرقة.

والأناقة.والنظافةالنظامفيالمفرطالتدقيق-8

.القراراتاتخاذعلىالقدرةوعدمالزائدالتردد-9

4Hysteia-الهستولا

أعصابفيخللحدوثمع)نفعاليةاضطراباتفيهتظهرنفسيمرضهو

لهاليىجسميةأعراضالىالمزمنةالانفعالاتتتحولحيث،والحىالحركة

الدافعيدركأنبدونمؤلممولهَفمنالهروبالمريضلرغبة،عضويأساس

التيأي(؟)"اقحويليهَ«الهستيردااسمعيهايطلقالبعضيجعلمما،لذلك

نفسيةدفاعيةحيلةعلتعتمدلأنهانظراَنفسيةلأمورجسميأتحويلأتعني

كحلجسميةأعراضإلىوالمإعاتالانفعالاتلهتحول،التحويلهيأساسية

(2).للصر!رمزي

الهستولا:أسباب

.المرضبهذاالاصابةنيا!برالدورالفرديعيث!هاالتيالبيثةتلعب-1

.386ص،الايقالمرجع(1)

الابق.المرجع(2"
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با!تسابيأخذالهمليجعلالمرضبهذاالأمؤأفرادأحدإصابة-2

الهستي!دة.الثخصيةس!ات

.الجروحأوالحروقمئلللحوادثأوالعنيفةللصدماتالتعرض-3

الصراعمثلالمرضلهذاالمسببةالنفميةالأسباببعضهناككذلك-4

،الأهدافتحقيقفيالأملوخيةالمستمروالاحباطالشديدالنف!ى

حولواممركزالزائدوالتدليلالعطفمنوالحرمان،بالحووالشعور

ية.الأوالمشكلاتالذات

الهسيولا:أعرافى

(1):الأعراضهذهألحمومن،قنوعةالهست!يامرضأعراضإن

وتشمل:جسم!ةأعراض-أولأ

وتتضمن:حرك!ةأعرافى(1)

المريضشكوىتسبقهلاحيثفجائيبشكلويظهرالهستيريالئلل-1

علة.أيةمن

طريقعنالزورتسليك،الرشفبينهامنالهستولةالعصبيةاللزمات-2

راديةٍالاحركاتكلهاوهذه،الوجهتقطيب،الشفاهبل،النحنحة

لها.لاوظيفة

بهايقصدولانفسيةعواملنتيجةتحدثالتيالهستيةالتقلصات-3

الأصبععضلةاعتقالمثل.الالهاباتأوال!عنالناتجةالتقلصات

ومن،المجتمعمنقبولاًكتاباتهتجدلموسيها،الكتاببعضعند

الكتابة،مهنةوبينبينهتحولأصابعهفيالتقلصاتلبعضيتعرضئم

نأدونالكتابةغيرأخرىأعمالفيأصابعهإستعماليستطيعبينما

.بتقلصاتتصاب

.("-مرجه)غكيفجكولوجيةفيداساتالنف!ةالصحة:فهميمصطفىكنور(1)

2ص rr
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المستر.الاحبا!ل-5

التقاعد.ومنكالعنوسةبالوحدةالشعور-6

الحاطئة.التربيةأساليب-7

:ا!ابأعراض

ومنها:الجسهمةالأعرافى-أولأ

بالفيق.والشعورالصدرانقباض-1

الشهية.لفقداننتيجةالوزننقص-2

الظهر.آلاموخاصةوالتعبالصداع-3

.العامالنشاطوضعفالحركيالبطء-4

.النساءعندوالبرودالرجالعندالجن!يالضعف-5

ومنها:،النقسيةالأعراض-لاماَ

سببه.معيتناسبلاالذيالشديدوالحزنالمعنويةالروحهبوط-1

وتقلبه.المزاتخ!)نحوافحع-

والتفاهة.بالنقصوالشعوربالنفسالثقةضعف-3

.والأرقوالتؤدرالقلق-4

a-والانسحابالانطواء.

.للحياةالسوداءوالنظرةالمفرطالتشاخ-6

v-العادية.بالأمورأوالعامالمظهرأوبالنظافةاللامبالاة

A-والتر.التركيزوصعولةالتفكربطء

أحيانأ.الانتحارومحاولةافلوسات-9

العامة:الأعزض-لالثأ

قبل.ذىعنالانتاجنقص-1
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.بالحياةاكتععدم-2

الاجتماعي.التوافقسوء-3

Pychosisال!هانيةالأفراض:لانيأ

الصلعة()

السلوكيجعلمماالشخصيةفيشاملوخللعقلياضطرابهوالذهان

اختلافويلاحظ.الاجتماعينشاطهقو!امممضطرباَللمريضالعام

شخصيةتميزالتيالجوهريةالفووقيأهمتحديدويمكن،الذهانعنالعصاب

موضحكا()الذهانعقليأالمر!ضعن()العصابنفسياَالمر!ض

.(11)بالجدول

العتلوالمرنىابدىالمربخ!لينالجوورالؤوى(؟؟)جدول

يف!لاالمرض

المرشثخصيةتناولاضطرابهو-1

والانفعالمكا.العقلالجانجينفثملبأثرها

العقلية.قما.فيواضحكاغططؤ!ت-2

منعالماوكرنبالواتعاهتامه!نتد-3

.واثوهامالحيالات

ثمكيه.بصضلديهلبست-4

للالآخرفى.بنفسه!اراكونطوكه-5

الشليالمرفى

الانفعاالجابفي،ضحا!مواضطرابهو

لل!خمبة.

.اضعلىابدونهيكاالعقليةتما.تظل

الواتع.!عاكثى!)نمابالواتععيهينتدلا

حلها.فيوىغببمثكيهبصورذاكون

.بالآخركأوكفسهضارأكونمانادرأطوكه

الذهانية.الأمراضلبعضأمثلةنستعرضالقادمةالصفحاتوني
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Schziophreninالفصام-؟

أهمومنالتدريجيوتدهورهاالشخصيةإنتظامعدمإلىيؤديذهافىمرض

منعالمفيالمريضويعيث!،الخاجيالواقعىالعالمعنالانفصامخصائصه

الواقع.عنبعيداًهوصنعه

:الفصامأنواع

:Simplechizopheiaالبسطالفصام-9

الانفعالمطالتعبيرفقدانتدريجيأالمريضعلىيظهرالنوعهذاني

كا،نفسهاوالحياةبالمجتمعالاهتمامفقدانهعلعلاوة،المناسب

.التدهورفيالعقليةقدراتهتبدو

المراهقة:فصام-2

المريضعلىولدو.العشرقمنقبلالفصامهذايظهر

والتهيج،وا!مابالبكاءصيعفيصبحالشديدالانفعالمطالاضطراب

الميلادأوالتقمصأوالتغيرحولتحومالتيالهلاوسمنيعانيكا

الثاني.

:هCaatonicchizophrenia(الحركي)الكاتاتوفيالفمام-3

يتحركأندونطويلةلفترةمعيناًوضعاًيتخذقدالنوعهذامريض

يمكنولاهكذاليبقيهارأسهفوقيدهرافعأمثلأفيظل،مكانهمن

أنهيظنبحيثأمامهطويلةلمدةيحدقأوقد،تنزلهاأنلقوة

.ى!ال
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بأعمالقيامهولا!ستبعد،مندفعفردالمرضبهذاوالمصاب

معه.منوحياةبحياتهتؤديقدمفاجئةعدوانية

:Peudoneuroicchizopheiaالكاذبالعصابفصام-4

علىالشديدوالحوفالقلقضدةالنوعهذاأعراضأهمومن

والكبتالاسقاطمثلالدفاعيةالحيلاستخداموكؤ،الصحة

.والنكوص

المرفى:أسباب

.بالمرضابةلاصلالفرتئالورائيةالاستعدادات-1

الجسمياثطوبينالمرضبينالبعض!بطحيثالجسممِةالعوامل-2

النحيل.

.الصماءالغدداضطراباتمثلالفسيولوجيةالعوامل-3

المريض.معالتفاهموصعوبةالعقليالتدهور-4

.والانتباهوالذاكرةالتفكيراضطراب-5

بالبيئة.الاهتماموفقدانوالأمريالاجتماعيالتوافقسوء-6

منهميته.وعدمالكلاماضطراب-7

.الوزنونقصالجسميالضعف-8

.القراراتاتخاذعلىالقدرةوعدمالتردد-9

-Manicوالامحعابالهوسذهان-2 depresivePsychosis

وأخرىوالهوسالاهتياجمنحالاتالمريضتتناوبعقلياضطرابهو

واضح.سببأيدونوالهبرطالاسعابمن
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المرفى:أسباب

.المرضبهذاالاصابةتهئالوراثيةالعوامل-1

.بالمرضللاصابةعرضةاكزالبدفىالجسميالتركيب-3

البيثيةوالضغوطالاجتماعيةالعلاتاتلمضطرابمثلالنفسيةالعوامل-3

معها.التوافقوصعودة

المرفى:أعرافى

هما:متميزاندورانوا!عابالهوسلذهان

:Mania(الاق!اج)الهوسنولة-1

!طرأماجميعتنفيذويحاول،وكلامهالمريضحركاتتكزوفيه

علاعتداءالىالزائدالنشاطهذاينقلبوقد.خواطرمنذهنهعلى

.أشياءأوأشخاصمنحولهمن

:Depion(الهبوط)ا!ابنوية-2

اهتمامهويفقدجسمهويخمدالمريضحركاتتتبلدالنولةهذهفط

علىيحملهقدمماعينيهفيالدنيادو!سؤ،فيهيعيقالذيبعالمه

.الانتحار

الحارجي،العالمالىعدوانهالمريض!وجهالهوسنولةففيذلكوعلى

نولةتستغرقوقد.نفسهألىعدوانهفيوجهالهوطأوا!ععابنولةنيأما

للمريض.النسبيالسواءمنخيرةتتوسطهاشهورأأوأ!اماَا!عمابأوالهوس

الخلقاضطرابات-3

الاجتماعيةالعاداتتعلمعنالفردلعجزنتيجةالاضطزاباتهذهتنث!أ
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والقوانين.والقيمالاجتماعيةالمعاييرإحتراموعدم

الخلق:اضطرابمننوعينوهناك

السيكولاتية:الانحرافات-9

للمجتمع.مبائؤغيربطريقهَعدوانهالمريضالفرديوجهوفيها

السوسيوباتية:الانحرافات-2

.متعمدةبطريقةللمجتمععدوانهالمريضيوجهوفيها

المرفى:أسباب

المجتمع.أوالأسؤفيالصارمةتإ!خلا-1

.المرضبهذاللاصابةتهئوالبيئيةالوراثيةالعوامل-2

:المرضأعرافى

.والاستهتارالمبالاةوعدمالانفعالمطالبرود-1

العدوانية.الميولظهور-2

ناجحة.اجتماعيةعلاقاتتكوينفيالفشل-3
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.للاشهواءالقابليةأوبالايحاءنسميهماهولتقبلهاالمنطقية

اليهالموحىأننجدللاستهواءالقابليةفيهاتبرزالتىللمواقففبدراستنا

لبثالنف!يالعلاجفطالايحاءيستخدمولذلك.النقديةالقوىعندهتتلاشى

فمثلأ.النفسيةحالتهمنيحسنمماقدالمريضنفسفيمعينةأفكار

أنهوطالما،يث!ملايستطيعلاأنهيعتقدساقهنيبشللالمصابالهستيري

تحررلوالمشىإلىالعودةيستطيعأنهوالواقع.المثييستطيعفلنذلكيعتقد

وبالتالمطهذااعتقادهمنتحر!هيمكنا.لايحاءطريقوعن.هذااعتقادهمن

الخفيفة،الاضطرابحالاتعلاجنيالايحاءيفيدوهكذا.المثىيستطيع

.والانقباضوالصداعالقلقمثلاليوميةالحياةمتاعبعلاجفيوكذلك

المدبضعلالمعقوالعلائج-2

المقابلةمنضربوهي.الأمريكيروجزكارلالطر!ةهذهبلور

الكثفعلىمعونتهإبتغاءالمريضضولهلماالمعابم!غىحيثالشخصية

أمورلتدبرخطةووضع،بنفسهلفهمهاومحاولته!انيهاالتىمشكلتهعن

المعابم.كاهلعلىلاالمريضكاهلعلىالعلاجبتيوبالتالملأ.نفسه

سهولةفييفصحلكيللمريضطليقحرجوخلقهوإنماالمعاجيفعلهفما

يعان!ا.التيومتاعبهانفعالاتهكلعنويسر

بكثيرأقلوقت!ستغرقبأنهيمتازالعلاجمنالنوعهذاأنكثرونوىى

ضحلعلاجبأنهعليهيؤخذكانوان.الأخرىالطرقبعضتتطلبهمما

المريض.شخصيةأعماقالىيصللا

الجماعيالعلائج-3

مجموعاتفيمعأمضكلاتهمتتضابهممنالمرضىمنعددعلاجهو
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متباد!وتأثيرتفاعلمنالجماعةأفرادبهيقومماذلكفيمستغلين،صغو

قدمما،أخرىجهةمنالمعالجينوبينوبينهمجهةمنالبعضبعضهمبين

!ىوحينما،للحياةنظرتهموتعديلالمضطربسلوكهمرِضتالىيؤدي

.الأفرادمنغوفيهايث!اركهبلوحدهعليهوقفاًليستمتاعبهأنالمريض

زلادةمنبهاارتبطوماخاصةبممفةالثانيةالعالميةللحربكانولقد

المعالجينعددفيوأزمةجهةمنالنفسيةالأمراضحالاتفيمضطردة

إلىالالتجاءالىدعتالتيالرئيسيةالأسبابمنأخرىجهةمنالنفسيين

هوالطريقةهذهمزاياأهممنأنالكثيرونوءى.الجماعيالعلاجأسلوب

النفسيين.المعالجينعددنيالاقتصاد

ابفسيالتحلط-4
!كر

مناللاشعورفيالمكبؤدةتإ!حلااستكشاف!هايتمعمليةحي

،المرضسببشديدةوانفعالاتمتصارعةودوافعمؤلمةتا!ركوأحداث

الحرالاستدعاءطريقعنالشعورالىاللاشعورمناستدراجهاوكذلك

بناءفطصحيأساصيتغييراحداثبقصدحلهافيمساعدتهثم،الطيق

تفصحالأسبابيدعأنفيالنف!يالمحللمهارةتبدووهنا.المر!ضشخصية

بحالته.صلتهاويعرفبنفسهالمر!ض!دكهاحتىنفسهاعن

-ر

قبلمنكبيروجهدطويلوقتالىوتحتاجشاقةعمليةالنف!يوالتحليل

بالنفسواسعةخؤالىالمحللمن!تحتاج،والمربضالمحللمنكل

طودل.عمليتدوبومنالبضرية

ين!ذلاالعلائج:لافاَ

فيالد!منالك!يالفائدةيستفيدواأنالنفسيينالمعالجينعليجب
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"صالنفسيالعلائج

Psychotherapy

الانسانيةافاذجمنالمجموعةلهذهالسريعالموجزالعرضهذامن

الرضاوعدمبالذنبوالاحساسالاثمبأنالقولنستطغ،السويةغيرالمرضية

يصلتجعلهقد،الفردلدىالايماننقمىعواملمنذلكغيرإلى،النف!ى

.المرضدرجةإلى

ضحاياالحقيقةفيهم،عصابأوذهانمنيعانونالذفىفالأنراد

وعدمتعالىبالئةالايمانضعفبسبب،والاثمالخطيئةأنهكتهامريضةضمائر

المجتمع.فيوالاجتماعيةوالأخلاقيةالدينيةالقيممراعاة

عواملمحصلةهوالمرضيةصورتهفيالنفسيالمرضأنهذامعنى

نأيمكنالمرضمنالحلاصوأن،صحيحةويخرثاذةوأخلاقيةإجقاعية

الخطيئةكبلتهالذىالمريضفالانسان.ودينيأخلاقيإجتماعيإطارفييتم

إذا،منهتخلصأنيمكن،حياتهسنواتخلالارتكبهشرأوإثمأولذنب

تعالى:لقولهمصداقاَ،النفسياتجاههالانسانغيرما

سوءابقوماللَةأرادوإذابأنفسهممايغيرواحتىبقوممايغيرلااللَةإن...!

!!و!؟دعوا!،(اولينِم!لودمنومالهملهمردفلا
(11:دعرلَا!ص-+

انحتلفة،ووسائلهبطرقهالنف!سىالعلاجإلىالحاجةنشأتهنامن

:العلاجطرقمن(؟)نوعينوهناك

.رش!بلااخترعهاومبادىومفاهيمأساليبعلىلاعتمادهاالدنياويةالطرق:أولأ

الأخلاقيةوالقيمالدينيةالمبادك!علىأساساًلاعتمادهاالدينيةالطرق:لانياً

السامية.والروحية

.r11عى،(الابقالمرجع)ايكيفسيكولوجيةفيداصات:فهمىمصطفىدكتور(1)
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اضطربتمنلمعونةالنفسيةالطرقامشخدامالنف!ىبالعلاحوضصد

فيعميقةأساسيةتإ!عغتإحداثضتضيمماملحوظأاضطراباشخمياتهم

الىونظزلهنفسهعنوفكزلهحياتهوأسلوبتفكووطر!ةالمريضعادات

.الناس

من!ناممباوماوميزاخهاميدانهاطرضةلكلشتىقطرالنف!ىوللعلاج

كانتطرفقةأيةتتبعهاأساسيةخطواتفهناكذلكومع.والظروقالحالات

',(1):

يأومشاكله)ضطرابهمصدرومعرفةنفسهفهمعلىالمريضمعونة-1

نفسه.فيالاستبصارعلىالمريضمعونةأي

.للعلاجخطةوضععلمعونته-2

الخطة.هذهتنفيذعلمعونته-3

فيوالدينيةالدنياويةالطرقمنكلالتاليةالصفحاتفينستعرضوسوف

النفي.العلاج

النف!يللعلائجالدنباويةالطرق:أولا

(لهمتهواءالقابلية)بالايحاءا!لائج-9

فقدوالمعتقداتوالآراءوالأفكارللمعا!نقديغرقبولبأنهالايحاءكعرف

كاتبه،رأيفتعتنقصحيفةفيمقالأتقرأأو،خضدقهماحديثاَتسمع

الحالاتهذهكلوفي،أفكارهالمحاضرعنلهتأخذمحاضؤالىتستمعأو

.المحاضرةأوالمقالأوالحديثصحةعلالقاطعالدليللديك!شوملا

الأمبابوجوعدممعمعينةفكرةلتقبلالفرداستعدادفإنذلكوعلى

.588مى،(مابرمرجع)النفىعلماعل:راجحعزتأمد!ر(9)
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والاطمئنانوالأمانالأمنمنْيونرالدينلأنوذلك.النفسىالعلاجعمليات

كاوعقيدتنا.للمريضيقدمهأنالنفسعلميستطيعمالم،والاعتدالوالاتزان

تعالى:قال

(19:عمرانآل)(الاسلاماللةعندالدينان!

الكريمالقرآنمنالاستفادةيجبلذا.علههاومهيمنالأديانخاتمفهو

تعالى:لقوله،الفسيالعلاجني

للمؤمنين(ورحمةشفاءهوماالقرآنمنؤشزل!

(82:الامراء)

تعالى:لقوله،وجلعزخالقهمنبانحلوقأهناكفليس

1:الملك)الخبيراللطيفوهوخلقمنيعلمألا! t)

"االكرمالرسو!ل

واحدداءغيردواءلهوضعإلاداءيفهمعلمتعالىاللةفإناللَةعبادتداووا،،

(1""الهرم

كطرضةالدفىأهميةتبدوهنامن.تعالىاللةبإذنإلايتملافالشفاء

النفسي.العلاجطرقمنفعالة

والرجاءالايمانغرسوضرورة،الدينأهميةJung(')يونجكارلأكدوقد

الذاتتدعيمأهميةStekelستيكلأيضأأكدكا،المريضنفسفي

الأخلاقية.

الاثممشاعرمنالمريضتخليصالىالدينيالنف!العلاجويهدف

و)شباعذاتهتقبلعلىومساعدتهالنف!ىأمنهتهددالتيوالحطيئةوالذنب

.دمحأ.اور(1)

.350عى،(صابقمرجع)النفىوالعلاجالنفسيةالصحة:زهرانحامدمحنور(2)
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العلاجمنالنوعهذايحتاجهماوأول.النفسيوالأمانالآمنالىحاجته

الوجدانية.والمشاركةالاقناععلىالقادرةالبصوذوالمؤمنالمعاج

الديي:النف!يالعلانجتإ!طخ

:الاعتراف_1

المريضيتحرروكها،الدينيالعلاجخطواتمنخطوةأولفالاعتراف

الىيعيدوبذلك،وتأنيبهالضميرعذابمنويخففوالحطيئةالاثممشاعرمن

الطمأنينه.مث!اعرنفسه

2-ايولة:

وفعليأ،وحال،علم:ثلاثةأركانلهاالغزالمط)1(الامامنظرنيوالتوبة

هووالحال،تعالىاللةلأمرانحالفالذنبضرروادراكمعرفةهوالعلمف

وهو،وحالعلممنقبلهماعلىتزلبهوالفعلأما،بالذنبالفعليالشعور

الجر.فعلنحووالنزوعالذنبترك

لأن،تعالىاللةالىوالتولةالفضيلةالىالرجوعالاعترافقبعوهكذا

.المغفرةالىالمدخلهيفالتوبة.الثمفاءلاتماميكفيلابمفردهالاعتراف

وجل:عزلقوله،اليهوالرجوعبالتولةتعالىاللةأمرناوقد

نصوحأ(توبةاللّهالىتولواآمنواالذفىأيهايا!

(8:التحريم)

فضلمنللتولةماعليدلوما.تعالىةَلدخالصةتولةاللةالىتولواأى

تعالى:توله

.31عى،(سايبنمرجع)الرابعالجزء،الدفىعلماحياء:الترالميالامام(1)
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(222:البقرة)المتطهرفى(ويحبالتوابينيحباللةان!

ممداقاَ،عبادهعنالتولةفيقبلبعبادهرحيمرؤفوتعالىسبحانهواللة

وجل:عزلقوله

(تفعلونماويعلمالسيئاتعنو!فواعبادهعنالترلة!بلالذيوهو!

(25:الورى)

:تالأنهآ!لعالرسولوعن

إلىالنهارولم!ئالنهارالىالليلئم!ملبالتولةيدهل!سطوجلعزاللةن)،،

(1)"مغركامنالشص!تطلعحتىالليل

للسئمفتوحالتولةباب،المغفرةباب،الرحةبابانيعنيوهذا

والليل.النهارطوال

:(2)للتودةالنف!ىاليفس!

مماوالآثامالذنوبمنالنفستطهرفيالأملالانسانأمامالتولةتفتح(أ)

.بالحياةتفاؤلهمعالنفسيةبالراحةيثعريجعله

بناءفيالهامةالدوافعمنيعدوهذا،واحترامهاالذاتتأكيدالىتؤي)ب(

ال!ثخصية.

علهها.ناقماَلهاكارهاَكانأنبعدلذاتهالانسانتقبلإلىتؤدي(%)

لأن،والحوفبالذنبالضعورمنالانسانتحررالىالتولةتدفع)د(

فينجاحه!يقالذيوالتؤلر،والشقاءبالتعاسةدائماَيحسالمذنب

.المجالاتضتى

)1(لما.ملم.

،(سايق)مرجعالتكيفصيكولوجيهْفيد!إساتالنفيةالصحة:فهعيممطفىكور(2"

.379-378عى
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:(البصور)بالنفسالاستبصار-3

وفهمنفسهفهمالىبالمريضالوصولالمعاجيحاولالحطوةهذهفي

الذنوب)رتكابوراءالكامنةالدوافععلىوالتعرفالنفسىشقائهأسباب

تعالى:لقولهمصداقاً،البصئالذاتنموأجلمنلكو،والحطايا

(41:القيامة)(بصؤنفسهعلىالانسانبل!

:القولهذاالأثرفيور!

نفسه"تدرعرفامرىءاللةرحم،،

جديدهَ:إجنماعةم!وإتجاهاتلكو!-4

ةد!دجوقيماتجاهاتتكوفىنيالانسانيدأالسابقةالمراحلخلالمن"

وتحملالنفسضباطعلىالقدرةلديهؤشموالاَخرفىيتقبلكاذاتهفيتقبل

القيممنذلكغرالى،طيبة)جتماعيةعلاقاتتكوفىعلىوالقدرةالمسئولية

الرقيب.أوالضميروتهذلمبالنفستطهريغوبالتالمكا،الطيبة

القلقحالاتمثلالمرضيةالحالاتمنكثرفيالدينيالعلاجويفيد

الأمراضمنذلكغيرالى،والحوافوالهست!يا،،المتسلطةوالوساوس

النفسية.
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المؤمنأسلحة

بهاويتحصنالقويالمؤمنبهايتسلحأنيجبالتيالأسلحةأهممن

يلي:ما

ثعالى:lاذكر-1

جهةمنالشيطانويذلجهةمنالمؤمنئلبعلممنتعالىاللةكران

تعالى:لقولهمصداقاَ،أخرى

(انقلوبتطمئناللةبأيهرألاقلو!موتطمئنآمنواالذين!

(28:الرعد)

للمؤمنين،ورحمةشفاءفهو،الكريمبالقرآناللةكريكونماوأفضل

وجل:عزلقولهمصداقاً

خساراً(إلاالظالمينولانريدللمؤمنينورحمةشفاءماهوالقرآنمنوننزل!

(82:الاسراء)

قائل:منعزوقوله

وهدىالصدورفيلماوشفاءطكممنموعظةبكمجاقدالناسايهايا!

للمؤمنين(ورحمة

75:يونس)

،الأمراضمنوالأفئدةوالقلوبالصدورفطلماشفاءالكريمالقرآنففي

.فامدةوشهواتوهواجسوساو!منالقلوبفيالشيطانيلقيهبمافيذب

:الاسحاذة-2

واللة.وحزبهالشيطانمنبهواحتماءتعالىاللةإلىالتجاءالاستعاذةففي

اللةأمرناوقد.الرجيمالصميطانمنبهويستعيذاليهيلجأمن!دلاتعالى
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تعالى:فقال،الشياطينهمزاتمنبهبالاهشعاذة

اتقواالذينإن*عليمحميعإنهبالئةفاستعذنزغالشيطنمنينزغنكإما!

(!بمصرونهمفإذاتأيهرواالضيطنمنطائفمسهمإذا
(200،201:)الأعراف

قائل:منعزوقوله

(يحضرونأنبكوأعوذ+الشياطينهمزاتمنبكأعوذربوقل!

97،89:المؤمنون)

المحمدية:ةنُسلاإتباع-3

عنوتبعدهالضلال)تباععنالمؤمنتصرفالمحمديةبالسُنةفالالتزام

اعل!:اللةرسوللقولمصداقأ،وأعوانهالشيطان

(؟)(qوسُنتىاللةكتاببعدهماتضلوالنشيئينفيكمتركت،،

بقوله:تعالىاللْةامتدحهالذي،اعل!اللةبرسولواقتداء

(4:القلم)(عظيمخُلقلعلىوانك!

وجل:عزوقوله

"Aالأواليومْاللةيجواكانلمنحسنةأسوةاللةرسولفيلكمكانلقد!

(َإ!عحماللَةوذكر

(21:الأحزاب)

لهعالى:ئةالعبادةإخلاص-4

وصوموزكاةصلاةمن،وتعالىسبحانهدئةالعبادةإخلاصأنشكفلا

يقول.خالقهمنالعبدتقربالتيالعواملأهممنتعد،الحراماللةبيتوحج

لحاكم.ال!ا.(1)
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وجل:عزاللة

الربهوةويركواالصلوةو!يمواحنفاءالدفىلهمخلصيناللةليعبدواالاامرواوما!

القيمة(دفىؤلك

(5:ابينة)

الضخصيةقياسطرق

طرقلبعضنتعرضأنال!ثخصيةبصددونحنالفصلهذافييفوتنالا

هوللشخصيةالصحيحالتقدىأنشكفلا.عليهاوالحكمالشخصيةقياس

نواحيمختلفأيضايتناولوالذيْ،الشخصيةجوانبمختلفيتناولالذي

طرقمنطريقةمناكزنتائجبينيجمعوالذي،انحتلفةبمستوياتهالسلوك

عنهنعبرالذيالعامللكلثاملتقدرإلىيصلبحيث،الشخمبقياس

قياسفيتساعدالتىالطرقبعضذكرلهطفيماوسنحاول.بالشخصية

لجميعنتعرضأنالسهلمنليسبأنهعلمأعليها،والحكمالشخصية

فإنناوعليه،الشخصيةدراسةفيتستخدمالتىوالقياسالتقدىأساليب

التالية:الطرقبأيهرسنكتفي

الحالة:بحثطريقة-1

مندراستهاإلىتهدفلأنها،الشخصيةلدراسةالمثلىالطريقةتعتبر

فيوأيضاًالحالةوالحاضرالماضىظروفتتناولفنجدها.الجوانبجيع

وإن،والجهدالوقتمنمزيدإلىتحتاجالطريقةهذهكانتوإن.المستقبل

الطريقةهذهتستخدمماوغالبأ.الصوابمنكبودرجةعلىنتائجهاكانت

لفاعليتها.النفسيةالعياداتفي
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المقابلة:طريقة-2

بعضبينالمفاضلةعندعادةإليهانلجأالتىالمألوفةالطريقةهىهذه

والتحدث،لوجهوجهاًلقائهمطريقوعن،شخصياتهمعلالحكمأوالأفراد

غيرإلىحركيةأوإنفعاليةتإ!بعتمنعليهميبدوماكلوملاحظة،معهم

هذهمميزاتومن.الثمخصيةعلىالحكمفيتساهمالتيالأمورمنذلك

استخداميفضللذلك.ماحدإلىوشاملأسريعاًحكماًتعطيأفهاالطريقة

لهاؤلوضعالتفصيلمنبشئمقدماًخطتهاترسمالتيوهي.المقننةالمقابلة

الوسيلة.هذهدقةمننريدممامسبقاًمحددةتعليمات

التقدير:مقابيس-3

للاحصاء.نتإئجهاإخضاعكايمكنالاجراء،سهلةالطريقةهذه

مجموعةلدىدراستهاىادالتىالصفاتمنعددتحديدالطريقةهذهوأساس

قوائمتعطىثم،تدريجيسلمإلىمنهاصفةكلتحللثمالأنراد،من

عحيحةأحكاماًيعطواأنيمكنهمالذينالمحكمينمنعددإلىالصفات

السماتتقدرفيالطريقةهذهوتستخدم.دراستهمالمرادالأفرادعنوصادقة

المفحو!ين.لدىكمىبثكلوتحديدها

فيالتلاميذمنمجموعةدراسةالمطلوبأننفترضالفكرةهذهولتوضيح

علىمنْالمدرسينمدرسلكلالأسئلةتوجههنا،الذكاءمثلمعينةصفة

التالي:النحو

درجةتناسبدرجةبإعطائهتلاميذكمنواحدكلعلىتحكمأنحاول

تعتو:هل،حالتهتناسبالتيالصفة

ألعقلضعيف
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دصوقيكمالمجعور-31

حبزةمختاردمحور-32

سويفمصطفىمحعور33

فهميمصطفىكلنور3،

فهميمصنىكلور35

فهميمصطفىمحور36

فهميمصطفيمحعور37

بركاتخليفةمحمددمحور-38

يركاتنحلفةمحمددمحور-39

طباتيعثمانمحمدد"كور-،.

احماعيلعمادالدفىمحمدمحعور-،\

نيدروس،والمراهقللطفلالتربوىافو

النضةدار:بروت.الازلمائيالنذ!علم

.1979،العربية

العلعيالمجمعدار.النفسعلمبادى

.11V1،ة!ب

منونماذجمعالمهالحديثالنفسعلم

الأنجلوميهبة:القاهرة.درات

.1967"المصر!ة

الثقافة.دار:القاهرة.النذ!علمفي

دار:القاهرة.ا!لينيكيالنفسعلم

للطباعة.مصر

صيكولوجيةفيدراطت،النفسيةالصحة

الحانجي.مكتبة:القاهرة.التكيف

مكتبة:القاهرة.النفسيةوصحتهالانسان

.المصرنالأنجلو

دار:الكوت.التعليعيالنفسعلم

.1972،التلم

الثافي(الجزء!ىالتعبالنضىعلم

الكوتَْ.9!ردوي،!قرنمالنفىالقعاس

القلم.دار

القاهز.الوميةحياتنافيالنذرعلم

.1966،الرهةالننةدار

القاهز.السلوكوتفسرالعلميالمنهج0

المصرية.الضةمكتبة
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الصابونيعليمحمد-42

قطبمحمد-43

محمدتطب-44

الشر!فبنمحمود-45

مراديوسفكلنور-46

7t-القاضى،مصهمييوسفبهتور

بالجنمقدادمحنور

19

الترَانفىار:بروت.ايفاصرصفوة

.؟9N1،الكريم

:بروت.والاسلامالماديةبينالانسان

.1977،الثووقدار

دار:بروت.نانيةالاالنفىفيدراعات

.1974،الئروق

الطبة،عكاظدار.القرآنيةالأمثال

.1979،الثانية

دار:القاهرة.العامالنفسعلمبادى

619بمصر،المعارف t.

:ضا!رلا.الاسلاميالتربويالنفسعلم

*.1981،المريخدار
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الاسقاطية:الاختباوات-4

وبطريقةجلتهافيالشخصيةعلىالحكمفيعادةالطريقةهذهتستخدم

الجوانبعنالكشففيهامةقيمةذاتالوسيلةهذهوتعتبر.مباضؤغير

الشخصية.مناللاشعوريهَالخفية

البناءمحددةوغرمبهمةمدركاتعرضفيالاسقاطيةالطرقوتتلخص

المفحوصعلىيعرضكأن.ىاهمايصفأنإليهويطلب،المفحوصعلى

،Rorschachرورشاخاختباركافيمنتظمةغيرحبربقععليهابطاقات

التاتأوالموضوعتفهماختبارفيكامبهمةصورأعليهيعرضأو

.T. A.T.يقومالمفحوعىأن،الاسقاطيةالاختباراتهذهوراءالكامنةوالفكرة

حالتهأساسعلىالبناءمحددةغيرغامضةمبهمةمدركاتمنيدركهمابتأويل

إليه،يتوقوما،بهيهغوما،مايخشاه؟واللاشعوريةالثعوريةالنفسية

يسقطالعمليةهذهفيفالمفحوص،بهومايحس،يتوقعهوما،يتمناهوما

ولاشعورية،شعوريةومخاوفورغباتوإنحيازاتتوقعاتمنمالديه

الشخصية.منالخفيةالجوانبعنالكشففييساعدمما

،،،التوفيقوليوالهّه

14،

خ-\\1
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وجيه)براهيمكنور-.\

صالحزكيأحمدمحعور-2

صالحزكيأحمدكتور-3

صالحزكيأحمدكور-4

راجحعزتأحدمحعور-5

فاثق،أحمددمحور-6

القادرعدمحموكنور

يونسإنتصاردمحعورة-7

الغزاليالامام-8

النوويالامام-9

جعالمز

:الفاهرة.وتطبيقاتههتا!رظنوأسسهالتعلم

.1976،المصريةالأنجلومكتبة

دار:القاهرة.التجرييالنفسعلم

.1977،العربيةالضة

مكتبة:القاهرة.التربويالنفسعلم

،عثرةالحاديةالطعة.المصريةالن!ة

1979.

:القاهرة.الثانوىللتعليمالنفسيةالأص

.1972،الربيةالنضةدار

المكتب:القاهرة.النفسعلمأصول

والنضر.للطباعةالحدثالمصري

:القاهرة.العامالنفسعلمإلىمدخل

المصرية.الأنجلومكتبة

المعارفدار:القاهرة.الانسانيالسلوك

.1974،المصركة

المعرفةدار:بروت.الدينعلوم)حياء

والنشر.للطباعة

المأموندار:دمشق.الصالحينر!اض

.1976،للتراث
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أندروزخ.ت-01

الحميدعبدجابركتور-11

صليباجميلمحعور-12

زهرانحامدكتور-31

زهرانحامددكتور-41

الزبرمزيةكتورة-1،

صيدضريدمحعور-16

سيدقطب-17

IA-مخيمر،دمحورصلاخ

ميخائلعبدهكغور

سوك!اغمصموئيلدمحور-19

الجزء-النفىعلمفيالبحثمناهج

مراد.!وصفالايهتورترجمة-الأول

بمصر.المعارفدار:القاهرة

الن!ةدار:القاهرة.التربويالنفسعلم

.1982،الربية

الكتابدار:بيروت.النف!علم

.1972،اللبنافي

:القاهرة.النفيوالعلاجابفسيةالصحة

.1974،الكتبعالم

.(والمراهقةأالطفولةاثونفىعلم

الرابعة،الطبمة،الكتبعالم:القاهرة

1977.

توجية.،تفسير!ة،نفسيةدراعةالعلم

الطبعة.المصر!ةالأنجلومكتبة:القاهرة

.1971،الرابعة

دار:القاهرة.الحبوتطورالطفلرعا!ة

.1959،بمصرالمعارف

،الثروقدار:بروت.القرآنظلالفي

1982.

الشخصيةدرامة،الشخص!يةسيكولوجية

الأنجلومكتبة:القاهرة.وفهمها

.1968،المصرن

:القاهرة.المدرميوالعملالنفسيةالصحة

الثانية،الطبعة.المصر!ةالحةمكتبة

1974.
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منصورْوآخرفىطلعتدكنور-02

الرحمنعدعائثةدمحورة-21

الدعبد4صاالرحنعبد-22

الغفارعدالسلامدبع*روتك-23

القوعيالعزفىعدكتور-24

القوصيالعزنرعبدكنور-25

وآخرفىالنافعاللةعبددكلنور-26

مومىالحيعبداللةعدكتور-27

بليقالد!نعز-8

الحا!فاثزمحور-2

السيدالبىفؤادكتور-3

17

مكتبة:القاهرة.العامالنفسعلمأسسى

.MAYA،المصريةالأنجلو

قرآنية.دراسة،الانانفيمقال

.1969،بمصرالمعارفدار:القاهرة

دار:القاهرة.النفىعلمفيمطالعات

الأولى.الطبعة،الرله!الفكر

دار:القاهرة.النفسعلمفيمقدمة

.1971،الربيةالضة

التربوية.وتطيقاتهأمسط،الفسعلم

المصرية،الضةمكتبة:القاهرة

,IRV.

عكتبة:القاهرة.النفيةالصحةأسس

الحامسة،الطبعة،المصريةالضة

1975.

مطبوعات:الرياض.العامالنضعلم

.الرياضجامعة

مكتبة:القاهرة.النفسعلمإلىالمدخل

61،الخانجي 9 V.

الفتحدار:بيروت.عالجبناَصا،منهاج

.؟67800،الاودْالطبعة.والنثرللطباعة

ةص"أنرث.ا!اماالنف!علمفيبهـوث

،ىل:ألااالطبعة،الاسلاميالمكتب

1976.

تالطهرة.للنموالنفسيةالأسسى

.1975،الرابعةالطبعة.العرلمطالفكر
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